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 مقدمة الطبعة اخلامسة
 

 ..سورة الربوج

 آيات ميسرة ُب هتجد زلنة وبالء. ادلقروءة...

 صوت أنفاس أخَتة ُب حياة الشهداء. وادلسموعة...

 اًء.خدش أظافر مستضعفة ُب حائط سجن لتكوف أفًقا ومس وادلكتوبة...

 وادلروية.. قصة تبياف عن النيب صلى اهلل عليو وسلم..

 :أصحاب األخدود

 وقف الـز ُب قراءة تارؼلية للدعوة.

 ودرس تاـ ُب منهجها..

 وذبربة كاملة ُب واقعها..

 ..وىذا ىو الطريق

 ادلؤلف
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 مقدمة ادلؤلف
 

 وبعد: احلمد هلل والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل..

وكل من يروى حديثًا عن الرسوؿ  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.. ىذه القصة حديث عن
 ،صلى اهلل عليو وسلم إما أف يكوف من الرواة ادلتخصصُت ُب الرواية مثل أىب ىريرة وابن عباس

يتضمنها احلديث  وإما أف يكوف صحابًيا غَت متخصص دفعو إىل الرواية إما ارتباط األحكاـ اليت
وإما أف يكوف الدافع ُب  ،روى أحاديث الصيد ألنو كاف صياًدا يًب الذبن حا يدبعيشتو مثل عد

وىو  ،ىذا احلديث شلن دفعهم عمق التأثر بادلعٌت يوراو  ،احلديث الرواية ىو عمق التأثر دبعاين
صهيب الرومي الذي كاف مستضعًفا ُب مكة وأراد أف يهاجر مع الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 

بعد اذلجرة فعلم ادلشركوف خبربه فتعقبوه فلما اقًتبوا منو قالوا لو: جئتنا  فلم يتمكن فحاوؿ الفرار
ف تذىب هبذا ادلاؿ إىل زلمد؟ فقاؿ ذلم: إذا أخربتكم عن مكاف أفقَتًا فاغتنيت عندنا فهل تريد 

فذىب إىل رسوؿ اهلل وأخربه فقاؿ  ،فًتكوه ،فدذلم على مكاف ادلاؿ ،نعم ادلاؿ تًتكوين؟ قالوا:
 . (1)ربح البيع" ،ح البيع:"ربلو

}ومن الناس من يشرى نفسو ابتغاء مرضات اهلل واهلل رءوؼ  وفيو نزؿ قوؿ اهلل تعاىل:
 .[207البقرة ] {بالعباد

وقد روى خباب بن األرت جزًءا من ىذا احلديث عن رسوؿ اهلل وىو الذي ذكر فيو العذاب 
ويكفي دلعرفة خباب ، ء ُب القصةيالذي تعرض لػو أصحاب الدعوة والشق بادلناشَت كما سيج

وىو متوسد بردة وىو ُب  أتيت النيب» أف يكوف ىو الناطق برجاء كل ادلستضعفُت حيث يقوؿ:

                                                           
صحيح على شرط مسلم،  ( وقاؿ احلاكم:348/4( والطرباين )398/3أخرجو احلاكم ) - (1)

 .وصححو األلباين
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أال تستنصر » روايةوُب  ..«؟ظل الكعبة وقد لقينا من ادلشركُت شدة فقلت أال تدعو اهلل لنا
 .(1)«لنا

 وآلو سوؿ اهلل صلى اهلل عليودلعرفة خباب أف يكوف آخذ سورة الشعراء من ر  يكما يكف
 وسلم.

ادلائتُت  اهلل فسألناه أف يقرأ علينا طسم )أتينا عبد روى اإلماـ أمحد عن معدي كرب قاؿ :
ولكن عليكم دبن أخذىا من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم:  ،يمع يفقاؿ: ما ى

 (2).اهلل عنو( يقاؿ: فأتينا خباب بن األرت فقرأىا علينا رض خباب بن األرت.

أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  :يوُب صحيح الًتمذي مالحظة ىامة ُب رواية ىذا احلديث وى
إذا صلى العصر  ،وسلم كاف يذكر مع ىذا احلديث حديثًا آخر عن صهيب قاؿ: كاف رسوؿ اهلل

 إنك يارسوؿ اهلل إذا فقيل لو: –واذلمس ُب قوؿ بعضهم: ربرؾ شفتيو كأنو يتكلم  -علس 
أوحى ف ،من يقـو ذلؤالء إف نبًيا من األنبياء كاف أعجب بأمتو فقاؿ: قاؿ: صليت العصر علست.

                                                           
ص  النيب صلى اهلل عليو وسلم وآلو وأصحابو من ادلشركُت دبكة( يرواه البخاري ُب باب )ما لق - (1)
 ."ه باب "من اختار القتل والضرب واذلواف على الكفركتاب اإلكرا  ( ُب315/12)
[ من طريق وكيع بن اجلراح عن أبيو عن أىب إسحاؽ عن 3980/6أخرجو أمحد ُب ادلسند ] - (2)

  اهلل عنو. يعن ابن مسعود رض معدي كرب اذلمداين
فيما  - إسحق ووالد وكيع فيو كالـ، وأبو إسحق ىو السبيعي اختلط، ومعدي كرب مل يرو عنو غَت أىب

 (.41/8وسكت عنو البخاري ُب التاريخ ) -علمت
( وصححو الشيخ شاكر ُب شرح ادلسند 82/5) ومع ىذا فقد جوده احلافظ السيوطى ُب الدر ادلنثور

 [.3980رقم ]
 )رواه أمحد ورجالو ثقات، ورواه الطرباين(. (:84/7وقاؿ اذليثمي ُب رلمع الزوائد )

 سورة الشعراء ال سورة القصص يدؿ على ذلك أمور: ائتُت(:: ادلراد من )طسم ادلتنبيو

 ( فقط.88آية بينما القصص ) (227أف ادلائتُت ىي الشعراء ألهنا ) منها:
 ( بوب ذلا)سورة طسم الشعراء(.84/7) أف اذليثمي ُب رلمع الزوائد - ومنها
 أف السيوطى ذكره ُب الدر ادلنثور ربت سورة الشعراء . -ومنها 
 نسألو عن طسم الشعراء. أف السيوطي حُت ذكره، ذكر لفظ أيب نعيم ُب احللية وفيو: - ومنها
 القصص. أف الشيخ شاكر شرحو مبيناً أف ادلراد سورة الشعراء ال - ومنها

 ُب سورة القصص. ينعم ذكره احلافظ ابن كثَت عند سورة القصص وكرره السيوط
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ىم بُت: وبُت أف أسلط عليهم عدوًا ذلم؟ فاختاروا النقمة فسلط  ،أف أنتقم منهم اهلل إليو أف خَتر
 .عليهم ادلوت فمات منهم ُب يـو سبعوف ألًفا

ف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أعن صهيب  وكاف إذا حدث هبذا احلديث اآلخر قاؿ:
وبذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ذلذين احلديثُت مًعا ودائًما..  «كاف ملك...» :قاؿ

 يتحقق بُعداف أساسياف لقضية واحدة وىي قضية العالقة بُت العدد والفاعلية القدرية للعدد. 

 

 عليتها بالعجب هبذه الكثرة وىو حيث ؽلثل احلديث األوؿ بُعد الكثرة الفاقدة لفا
 مضموف احلديث األوؿ.

  والقلة احملققة لفاعليتها بتجردىا من حوذلا وقوَّهتا إىل حوؿ اهلل وقوَّتو وىو
مضموف ىذا احلديث حيث مل يتجاوز أصحاب الدعوة فيو ثالثة أفراد )الراىب والغالـ 

 .واجلليس(

 ث جاء قوؿ ادلفسرين ُب قوؿ يتمم ىذا الُبعد ما ورد عن القصة ُب القرآف حي
و}مشهود{ ىو يـو  ،ىو يـو عرفة}وشاىد{ أف  ،}وشاىٍد ومشهود{ اهلل تعاىل:

 اجلمعة. وكالعلا ؽلثالف الكثرة احملققة لفاعليتها بعبوديتها وتواضعها.

ذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم النيب الذي  - ولعلنا ننتبو إىل أف ىذه ادلالحظة اذلامة
 واردة عن صهيب أيًضا. )كاف ملك..( _ متو وحديثأعجب بأ

 ودرس الذين عاشوا الدعوة ُب أياـ اآلالـ والعذاب. إنو حديث ادلستضعفُت..

 وىذه ىي القيمة األساسية للقصة.

أحداثها كل مراحل العمل وأساليبو من بداية  يفف يتبعها أف القصة ذبربة كاملة للدعوة:
متضمنة النقلة ادلرحلية األساسية للدعوة من السرية إىل  ،ياف اجلماعالدعوة الفردية إىل مرحلة اإلؽل

 العلنية.
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كما أف أحداثها ربقيق مباشر لقدر اهلل شلا غلعل ىذه القصة رلاؿ حبث دقيق لتحديد منهج 
واألسباب ليصبح ىذا ادلنهج قادًرا على ربقيق الواقع اإلسالمي الذي نسعى  الدعوة بتصور القدر

 إليو.

 

 ي سروررفاع
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 نص احلديث
 عن صهيب رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم قاؿ:

قد كربت فابعث  فلما كرب قاؿ للملك: إين ،وكاف لػو ساحر ،كاف ملك فيمن كاف قبلكم»
راىٌب فقعد إليو  ،إذا سلك ،فبعث إليو غالَما يعلمو. فكاف ُب طريقو ،إيل غالًما أعلمو السحر

وقعد إليو فإذا أتى الساحر ضربو..  ،فكاف إذا أتى الساحر مر بالراىب و فأعجبو.ومسع كالم
وإذا خشيت أىلك  ،يأىل إذا خشيت الساحر فقل: حبسٍت فقاؿ: فشكى ذلك إىل الراىب.

قد حبست الناس فقاؿ: اليـو  الساحر. فبينما ىو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة. حبسٍت فقل:
راىب أفضل؟ فأخذ حجرًا فقاؿ: اللهم إف كاف أمر الراىب أحب أعلم: الساحر أفضل أـ ال

ومضى الناس فأتى  الناس. فرماىا فقتلها. يحىت ؽلض ،إليك من أمر الساحر فاقتل ىذه الدابة
وإنك  ،قد بلغ من أمرؾ ما أرى بٍت! أنت اليـو أفضل مٍت يفقاؿ لػو الراىب: أ ،الراىب فأخربه

الناس من سائر  يويداو  ،وكاف الغالـ يربىء األكمو واألبرص .يَّ لستبتلى فإف ابتليت فال تدؿَّ ع
إف أنت  ،فقاؿ: ما ىهنا لك أمجع فسمع جليس للملك كاف قد عمي فأتاه هبدايا كثَتة. ،الدواء

إظلا يشفي اهلل )تعاىل( فإف آمنت باهلل تعاىل دعوت اهلل  أحداً. يال أشف فقاؿ إين .شفيتٍت
من  شفاه اهلل. فأتى ادللك فجلس إليو كما كاف غللس فقاؿ لػو ادللك:فشفاؾ.فآمن باهلل تعاىل ف

ريب وربك اهلل فأخذه فلم يزؿ يعذبو  ؟ قاؿ:يأولك رب غَت  قاؿ: رد عليك بصرؾ؟ قاؿ: ريب.
قد بلغ من سحرؾ ما تربىء  ،بٍت يء بالغالـ فقاؿ لػو ادللك: أيحىت دؿ على الغالـ. فج

اهلل )تعاىل( فأخذه فلم  يأحداً. إظلا يشف يال أشف . قاؿ: إيناألكمو واألبرص وتفعل ما تفعل؟.
ء بالراىب فقيل لو: ارجع عن دينك فأىب فدعا بادلنشار ييزؿ يعذبو حىت دؿ على الراىب فج

و: ارجع عن دينك فأىب ػء جبليس ادللك فقيل ليفوضع ُب مفرؽ رأسو فشقو حىت وقع شقاه ٍب ج
ارجع عن دينك  ٍب جيء بالغالـ فقيل لػو : ىت وقع شقاه.فوضع ادلنشار ُب مفرؽ رأسو فشقو ح

فأىب فدفعو إىل نفر من أصحابو فقاؿ: اذىبوا بو إىل جبل كذا وكذا فاصعدوا بو اجلبل فإذا بلغتم 
اللهم اكفنيهم دبا  فقاؿ: فذىبوا بو فصعدوا بو اجلبل. ،فإف رجع عن دينو وإال فاطرحوه ذروتو.

فقاؿ   ما فعل أصحابك؟ إىل ادللك فقاؿ لػو ادللك: يوجاء ؽلششئت فرجف هبم اجلبل فسقطوا 
اذىبوا بو فامحلوه ُب قرقور فتوسطوا بو  كفانيهم اهلل )تعاىل( فدفعو إىل نفر من أصحابو فقاؿ:
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فانكفأت هبم  ،البحر فإف رجع عن دينو وإال فاقذفوه فذىبوا بو فقاؿ: اللهم اكفنيهم دبا شئت
إىل ادللك فقاؿ لػو ادللك: ما فعل أصحابك؟ فقاؿ: كفانيهم اهلل  يالسفينة فغرقوا وجاء ؽلش

ما ىو؟ قاؿ: ذبمع الناس  فقاؿ: حىت تفعل ما آمرؾ بو! يفقاؿ للملك إنك لست بقاتل )تعاىل(.
 ٍب ضع السهم ُب كبد القوس وقل: على جذع ٍب خذ سهمًا من كنانيت ُب صعيد واحد وتصلبٍت

فإنك إف فعلت ذلك قتلتٍت. فجمع الناس ُب صعيد واحد وصلبو بسم اهلل رب الغالـ. ٍب ارمٍت. 
ٍب وضع السهم ُب كبد القوس ٍب قاؿ: بسم اهلل رب  ٍب أخذ سهمًا من كنانتو. على جذع.

ٍب رماه فوقع السهم ُب صدغو فوضع يده ُب موضع السهم فمات. فقاؿ الناس: آمنا  ،الغالـ
واهلل! وقع بك حذرؾ. قد آمن  ،قد أرأيت ما كنت ربذر؟برب الغالـ ثالثًا فُأٌَب ادللك فقيل لػو: 

الناس فأمر باألخاديد ُب أفواه السكك َفُخدَّت وُأضـر )فيها( النَتاف وقاؿ: من مل يرجع عن دينو 
ذلا فتقاعست أف تقع فيها  اقتحم.. ففعلوا حىت جاءت امرأة معها صيب فأقحموه فيها أو قيل لػو:

 (.يوالنسائ ي)رواه مسلم وأمحد والًتمذ .(1)«فإنك على احلق يرب فقاؿ ذلا الغالـ: ياأمو! اص

وىذا ىو التحديد  ،وىذه ىي بداية القصة «كان ملك فيمن كان قبلكم وكان لـو ساحر»
تلك األحداث وتصبح رلردة ومطلقة  ألحداثها دوف ذكر للزماف وادلكاف لتتجرد معاين يالتارؼل

 رتباط أو التعلق بظروفها ومالبساهتا.الا ستفادة هبا بغَتاعتناقها واال -فيمكن

ذلا ألهنا أتت بعد ذلك إثباتًا تارؼلياً  يفكاف ذبريد أحداث ىذه القصة ىو األساس التسجيل
 موجهاً ضلو ربقيق قيمتها كتجربة قائمة إىل هناية الزماف وإىل اليـو ادلوعود.

 )فيمن كان قبلكم ( :وسلم ُب قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو يوذلذا جاء كل التحديد التارؼل
وبذلك  )قبلكم( :يريد فيما مضى ولكنو يربط ىذا ادلاضي حباضر الدعوة ُب عهده فيقوؿ

أضيفت أحداث ىذه القصة.. بعد ذبريدىا إىل واقع الدعوة القائم اآلف. حيث أف ىذا الواقع 
ف. وىذا ىو ادلعٌت األوؿ القائم اآلف ىو االمتداد الصحيح لواقع الدعوة منذ بدايتها مع بداية الزما

 ادلأخوذ من تلك البداية.

                                                           
 يوالًتمذ (،17/6أيضًا ) و وىو عند أمحدػواللفظ ل( 130)الزىد والرقائق( ) أخرجو مسلم ُب - (1)

 (.199/4[ والنسائي ُب التفسَت أيضاً كما َب ربفة األشراؼ )340ُب التفسَت رقم ]
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طبيعة ىذه الدعوة  )كان ملك..(ىو أف ىذه البداية حددت باللفظة األوىل  وادلعٌت الثاين:
بُت واقع الدعوة والسلطة الكافرة  -منذ البداية  -فكاف أوؿ ما وضح منها ىو ضرورة ادلواجهة

 غاية الدعوة فيهم.الىت تسيطر على واقع الناس ادلراد ربقيق 

ولقد برزت ضرورة ادلواجهة بُت الدعوة إىل احلق واحلكم الباطل بصورة واضحة جدًا ُب دعوة 
 [.17}اذىب إىل فرعوف إنو طغى{ ]النازعات: موسى إذ قاؿ سبحانو لو:

ذلك أف الرسالة مل تكن أصاًل إىل فرعوف ألف موسى كاف مرساًل إىل بٍت إسرائيل وكاف كل ما 
 (1)}فأرسل معى بٌت إسرائيل{. ىو اخلروج ببٍت إسرائيل من مصر:يريده 

ورغم ىذا فإف ادلواجهة كانت مع فرعوف باعتباره مسيطراً على واقع الناس الذين كانت الرسالة 
 إليهم.

وكانت مواجهة عقيدية مرتبطة بتصور الدعوة ومنهجها مؤكدة كل حقائق الرسالة وقضاياىا 
 إسرائيل البداية الطبيعية عندما واجو فرعوف ومأله. بدعوتو إىل بٍتوهبذا يكوف موسى قد بدأ 

وبذلك نفهم أف العداء بُت الدعاة إىل احلق وبُت حكاـ الباطل أمر بدىي مفروض من البداية 
 ودبجرد التفكَت ُب غاية الدعوة والنظر إىل واقع الناس.

 وجيهًا نظريًا أو فكريًا رلردًا التظهر ُب الواقع الباطل ت - وعلى ىذا فإف أي دعوة إىل احلق
يتضمن تقدير مواجهة ىذا الباطل ُب قوتو وسلطانو ستكوف قتيلة بسنن الوجود وتُلفظ من واقع 
الناس.. كاجلنُت الذي يلفظو الرحم وىو غَت سللَّق. فالدعوة إىل مجيع الناس.. حاكمُت 

اكمُت ألصبحت فكراً خاضعاً وزلكومُت ألف الدعوة دعوة للحق فلو كانت للمحكومُت دوف احل
دلن ػلكم بالباطل ولو كانت للحاكمُت دوف احملكومُت ألصبحت وسيلة من وسائل ىذا احلكم 

 الباطل.

وذلذا كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم حريصًا ُب بداية الدعوة على إعالهنا على ادلأل واجلهر 
 ةػإىل اإلسالـ وىو ال يزاؿ ُب مرحل بأهنا دعوة إىل مجيع الناس فكاف يبعث إىل ادللوؾ يدعوىم

                                                           
 (.47، وقاؿ تعاىل ُب سورة طو: }فأرسل معنا بٍت إسرائيل وال تعذهبم{ )اآلية 105األعراؼ: - (1)
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االستضعاؼ تأكيداً ألبعاد الدعوة من البداية ودوف اعتبار لإلمكانيات أو مراعاة دليزاف القوة بينو 
 وبُت ىؤالء ادللوؾ.

فمن ادللوؾ من كاف يفهم قصد الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم مثل ىرقل الذي وصلت رسالة 
تو إىل اإلسالـ فناقش أبا سفياف الذي كاف حاضرًا ُب بالد الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم بدعو 

الرـو عندما أراد ىرقل حبث أمر الرسالة. وًب حوار رائع حوؿ الدعوة بُت ىرقل وأيب سفياف انتهى 
 ) واهلل لو كاف كما تقوؿ حقًا فسيملك موضع قدمي ىاتُت ولو كنت أعلم أين بقوؿ ىرقل:

ٍب يواصل تأكيد  (1)و ولو كنت عنده لغسلت عن قدمو(لقائ -سبنيت  -أخلص إليو لتجشمت 
ىل لكم ُب أف يثبت  ،فهمو لطبيعة الدعوة الصحيحة فيوجو نصحو إىل الرـو قائاًل: يامعشر الرـو

 ملكم فتبايعوا ىذا النيب؟

ومن ادللوؾ من كاف اليفهم قصد النيب صلى اهلل عليو وسلم مثل كسرى ملك الفرس الذي 
 صلى اهلل عليو وسلم ُب بعثو برسالة يدعوه فيها إىل اإلسالـ.ذىل جلرأة الرسوؿ 

بعثها النيب صلى اهلل عليو وسلم إليو فدعا عليو بتمزيق ملكو كل شلزؽ  ومزؽ الرسالة اليت
 .(2))اللهم مزق ملكو كل ممزق(وقاؿ: 

 وعندما يدعو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم على ملك الفرس نرىكيف أف الرسوؿ صلى اهلل
عليو وسلم كاف يبعث برسائلو وىو يعتقد أف ىذا حق لػو وأف ذلذه الرسائل قيمة الدعوة كلها 

فليست الدعوة أقل قيمة من ملك  ،وأهنا غلب أف تكوف كذلك حىت ُب نفوس ىؤالء ادللوؾ
 الفرس حىت سبزؽ دوف أف ؽُلزؽ ىذا ادللك كل شلزؽ.

صلى اهلل عليو وسلم فظنت أنو اليريد  ولقد كانت قريش من الذين مل يفهموا قصد الرسوؿ
)إف كنت تريد سيادة سودناؾ  فعرض عليو سادهتا أف يكوف سيداً عليهم قائلُت لػو : -إال احلكم

 فرفض الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم تلك السيادة. .(1)علينا(

                                                           
( من حديث ابن عباس عن أيب 33/1-31) -اضعوُب مو  -( يأخرجو البخاري ُب )بدء الوح - (1)

 (.262/1بن حرب، وأخرجو أمحد ) سفياف
 من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما. (يُب ) ادلغاز  يأخرجو البخار  - (2)
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منحة من ادلغتصبُت لػو ولن يتحقق  ولكنو لن يأٌب ،فاحلكم ضرورة ُب تصور الدعوة
ساومات الرخيصة. بل غلب أف يسًتد باجلهاد والعمل ليكوف والية شرعية حقيقية وليس رلرد بادل

 أو سيادة فردية دوف إمكانيات القياـ باحلكم واالستمرار فيو بعد الوصوؿ إليو. يتسلط شخص

ملك احلبشة الذي دخل اإلسالـ بنفسو ومل  يوادلثاؿ الذي يثبت ىذه احلقيقة ىو النجاش
وىو حاكم مل يكن معناه إمكانية احلكم  ية وىو ملكها. ألف إسالـ النجاشتدخل احلبش

 باإلسالـ.

ىل  ،تلك الرغبة قائاًل: )يا معشر الرـو يوكذلك ىرقل ملك الرـو يود أف تدخل الرـو ويبد
لكم ُب أف يثبت ملككم فتبايعوا ىذا النيب(؟ ولكنو اليزيد شيئًا عن إبداء رغبتو الشخصية ُب 

 ـو رغم خضوعها حلكمو.إسالـ الر 

ستضعاؼ ضرورة ادلواجهة بُت الدعوة واحلكم الظامل وليس ُب تلك ادلواجهة وغلب أال ؽلنع اال
وذلذا بُت الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم أف سيد  ،هتور يأ -دوف اعتبار لإلمكانيات ادلادية 

)سيد الشهداء محزة  :اؿوىو يعلم أنو سيقتلو فق ،الشهداء من يقـو إىل حاكم ظامل يأمره وينهاه
ألنو أكد مايؤكده الشهداء بقتاذلم الكافرين  (2)ورجل قام إىل إمام ظامل فأمره وهناه فقتلو(

أصحاب القوة والسلطاف ويزيد عليهم أف الشهداء كانوا يقاتلوف باحتماؿ النصر أو الشهادة وىو 
 يواجو باحتماؿ واحد وىو الشهادة.

احر للملك والسحر للحكم ومل يكن السحر رلرد ظاىرة تفيد أف الس)وكان لـو ساحر(  
موجودة ُب اجملتمع بل إنو إذباه ػلكم ىذا اجملتمع وعندما ػلكم السحر نفهم طبيعة الواقع 

 اخلاضع فالبد أنو واقع فاسد قائم بالظلم وزلكـو باذلوى.

                                                                                                                                                                     
[ وأبو سعيد ُب دالئل النبوة 1123] ( وعبد بن محيد رقم349/3) أخرجو أبو يعلى ُب مسنده - (1)

الذياؿ عن جابر وسنده ضعيف من أجل األجلح، وانظر رلمع  [ من طريق األجلح عن182رقم ]
 .وابن كثَت سورة فصلت واحلديث حسنو األلباين (20/6الزوائد )

 [.922] والطرباين ُب األوسط (195/3) أخرجو احلاكم ُب ادلستدرؾ - (2)
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ادة قهر وأف فالبد أف ادلنهج وىم وأف القي فعلى رأسو ملك مبدأه السحر وسلطانو القهر..
الفكر خرافة والواقع ضياع وعندئذ يكوف اإلنساف إما متكربًا ال يعجبو إال نفسو أو مقهورًا ال 

 يشعر بنفسو.

غلعلنا نفهم ذلك من البداية ىو أف احلكم ُب أي واقع ىو احملصلة النهائية لكل األبعاد  يوالذ
دد لألخالؽ فكيف يكوف ىذا اجملتمع االجتماعية. كما أنو الصورة اجلامعة للتقاليد واإلطار احمل

 وزلصلة أبعاده وصورة تقاليده وإطار أخالقو... القهر والسحر؟

وىذه ضرورة احلكم الظامل ألف احلكم بكل أشكالو سيطرة على الواقع اإلنساين فإما أف يكوف 
اكم أف احلكم سليماً فيقـو على بناء كياف اإلنساف وصيانتو وُب ىذه احلالة يكوف من مصلحة احل

 ،الذي يرعى الفرد ويقويو ييكوف اإلنساف الذي يواليو عاقاًل عادلًا قوياً. وىذا ىو احلكم اإلسالم
وإما أف يكوف احلكم جاىليًا فيقـو على تفتيت كياف الفرد وتشتيت كياف اجملتمع ألف احلكم 

مصلحة احلاكم أف  اجلاىلي اليريد إال السيطرة دائمًا ولو إىل الدمار وُب ىذه احلالة يكوف من
 يكوف اإلنساف الذي يواليو غبياً جاىاًل ضعيفاً.

منهج ليس من عند اهلل  يوأ ،والسحر باعتباره توىم وكذب ػلقق أغراض احلاكم الظامل
سم فادلهم أال ؼلضع لػو الناس ػلقق نتائج السحر وليس ىناؾ فارؽ بينهما إال ُب الشكل واال

مهما كاف  يمنهج بشر  يوىذا ما يتحقق بالسحر وبأ يل قو يكوف ُب اجملتمع قوة عاقلة أو عق
يتفق ُب خصائصو مع السحر. إذ أف السحر زبيل بتأثَت عامل  يألف أي منهج غَت إسالم

منهج يتخيل اإلنساف أنو سليم بتأثَت اإلرىاب الذي يُفرض  ياخلوؼ وباستغالؿ حالة اجلهل وأ
 لسحر.بو ادلنهج من خالؿ اجلهل والضعف ػلقق نتائج ا

 غالماً أعلمو السحر(. قد كربت فابعث إيلي  )فلما كرب قاؿ للملك إين 

يستفيدوف منها  ومن ىذا القوؿ صلد ظلوذجًا لبطانة السوء الىت يهمها أف تبقى األوضاع اليت
وينعموف فيها ومثلهم الواضح سحرة فرعوف الذين جاءوا إىل ادلدائن دلواجهة موسى فكاف أوؿ ما 

 (.114، 113األعراؼ ){ ا ألجراً إف كنا ضلن الغالبُت قاؿ نعم وإنكم دلن ادلقربُت}إف لن قالوا:
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غَت  ،فهذا ال يهم ولكن الذي يهم ىو األجر فلم يسألوا عمن سيواجهوف وما ىي قضيتو..
حس أألف الطلب جاء دلا  أننا نلحظ أف الساحر ُب طلبو للغالـ مل يكن يريد منفعة شخصية

 لم يكن يريد هبذا الطلب شخصو.الساحر بدنو أجلو. ف

وعاش عمره ُب هتيئة الواقع للملك  -دلا كرب  - وىنا يربز معٌت جديد وىو أف الساحر
أحب أف  مستفيدًا ومنعمًا مل يصبح األمر بالنسبة لػو منفعة ذاتية بل أصبح ذاتو نفسها اليت

مر بعمر جديد.. والبد من امتداد ذلذا الع اتستمر ُب شخص الغالـ فقد قضى عمره ساحر 
ولكننا ال غلب أف نتوقف عند ىذا احلد ُب تفسَت طلب الساحر للغالـ إذ  ،فكاف طلبو للغالـ

حيث أف  ،أننا نرى الدافع إىل ىذا الطلب ىو الشيطاف القائم على أمر اجلاىلية بأجياذلا ادلمتدة
جياؿ اجلاىلية كلها بط األيستطيع هبا ر  كلو من بدايتو واليت  الشيطاف ؽللك ذبربة الوجود اإلنساين

 جياًل بعد جيل ليستهلك تلك األجياؿ كلها باستمرار الفساد وبقائو.

باعتباره وجوداً شلتداً وخطورة التفسَت الذي يعطيو  يوهبذا غلب أف ندرؾ خطورة الوجود اجلاىل
 اجلاىليوف لبقائو ُب أجياؿ متعاقبة.

مفتت ومشتت ال ؽلكن أف يتعاطف  يجلاىلفليس االمتداد تعاطفًا بُت األجياؿ ألف اجليل ا
إظلا يكوف كاذبًا ُب  أنو يعمل للمستقبل اإلنساين ييدع يحىت مع نفسو! وأي جيل جاىل

اختالقو التعاطف مع أبناء ادلستقبل كما كذب ُب اختالقو جذورًا تارؼلية لػو ُب ىذا الواقع 
ال  مفروضة على الواقع اإلنساين )حتمية تارؼلية( ي.كذلك فليس ىذا االمتداد اجلاىلاإلنساين

وادلسلموف  ،سبيل إىل إهنائها أو تغيَتىا ألف التاريخ وأحداثو ال يتحقق إال بقدر اهلل وحده
وحدىم ىم الذين ؽللكوف بعقيدهتم وتصورىم سنن ىذا القدر وأسباب ربقيقو وىم وحدىم أيضاً 

 ن وأخذوا هبذه األسباب.إذا التزموا بتلك السن يالقادروف على إهناء الوجود اجلاىل

 (1)(..)فأتاه بغالـ 

وحينما يقرأ اإلنساف ىذه العبارة يود لو أنو يستطيع أف ؽلد ذراعو ليأخذ ذلك الغالـ وينجيو 
ء أكثر من ضياع الفطرة وإفسادىا ُب مناخ اجملتمعات الظادلة. يػلزف لش من ىؤالء الناس فإنو ال

                                                           
 الغالـ ُب لغة العرب من كاف بعد سن الفطاـ وقبل البلوغ. - (1)
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جهد أو  يٍب ال نتقدـ من أجل محاية ىذه الفطرة بأفماذا لو نرى إنسانًا يضيع وفطرة تفسد 
 عمل؟

وماذا لو نرى إنسانًا قد مات على الكفر بعد أف ولد على الفطرة ومل نكن قدمنا لػو أسباب 
 اذلداية واحلق؟

 يىو الذي يشعر دبسئوليتو ذباه الفطرة اإلنسانية ومحايتها من أي تأثَت جاىل يوالداعية احلقيق
قًا بقيمة تلك الفطرة ُب واقع دعوتو. فالفطرة ىي رصيد الدعوة ُب الواقع وػلس إحساسًا عمي

وحينما تفسد فلن يكوف للدعوة أي وجود أو امتداد وىذا ما قصده نوح عندما دعا  ياجلاىل
هبالؾ قومو دلا رأى وجودىم ُب ضالؿ وامتدادىم ُب فجر وكفر }وقاؿ نوح رب التذر على 

، 26 ك إف تذرىم يضلوا عبادؾ وال يلدوا إال فاجرًا كفارًا{ ]نوح:األرض من الكافرين ديارًا إن
27 ] 

فقد بلغ الضغط اجلاىلى بطوف األمهات فأصبحت النساء التلد إال ]فاجراً كفاراً[. فعند ىذا 
 (1)ال يكوف ىناؾ أمل.

 )وكاف ُب طريقو إذا سلك راىب فقعد إليو ومسع كالمو فأعجبو(. 

يلتقى الغالـ بالراىب ُب طريقو إىل الساحر بصورة عجيبة فقد قعد  وبقدر اهلل سبحانو وتعاىل
ومل يكن ىذا سهاًل على  ،إليو ومسع كالمو فأعجبو ولكن القعود قبل السماع مل يذكر لػو سبب

نفس الغالـ فقد كاف يتعلم السحر من الساحر والدين من الراىب دبا بينهما من تناقض. فالدين 
العقوؿ والسحر  والدين يريب ،السحر ضالالت غامضة وكذب ملفقحقائق واضحة وفكر منظم و 

والدين يبٍت احلياة والسحر يهدمها وذلذا كاف  ،والدين يعاِب الواقع والسحر يضلل عنو ،يغتاذلا
صعباً على الغالـ أف يستمر ُب تلقيو الدين والسحر باطمئناف ولكنو غللس إىل الراىب راغباً وإىل 

 الساحر كارىاً.

                                                           
بعبارة )انظروا إيل غالمًا َفهمًا أو قاؿ: َفطنًا َلقناً  -ُب رواية الًتمذي  - لساحروقد جاء طلب ا - (1)

فأعلمو علمي( وىذا يكشف بُعدًا خطَتًا للخطة اجلاىلية الرامية إىل إفساد الفطرة وىي الًتكيز على 
 ع البشري.الناهبُت ادلتفوقُت أصحاب ادلواىب والقدرات اخلاصة لضماف السيطرة اجلاىلية على الواق
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فشكا ذلك إىل  ،ف إذا أتى الساحر مر بالراىب وقعد إليو فإذا أتى الساحر ضربو)فكا 
 الراىب(.

وتلمح من النص أف الغالـ كاف على إصرار ُب القعود إىل الراىب ألنو كاف يقعد إليو كلما 
 رغم أف الساحر كاف يضربو كلما تأخر عنو. ،أتى الساحر

 متحاناً إذا راعينا أنو غالـ صغَت.وىذا الضرب ؽلثل بالنسية للغالـ بالءاً وا

تربية حقيقية كاملة ويريد أف  -من البداية  - ولكن اهلل تبارؾ وتعاىل يريد أف يًتىب ىذا الغالـ
 ،يكوف ارتباطو بالدعوة متفقًا مع طبيعتها ألف ىذا الغالـ سيكوف منطلقًا أساسيًا لتلك الدعوة

 وسيكوف دليل الناس إليها.

ال  يللدعاة والذ يف يكوف شخصية متكاملة دبعٌت التكامل الشخصلذا كاف البد من أ
 يتحقق وال يتم إال باالستعداد للبالء والصرب عليو عندما يقع.

والذين يتلقوف  ،ربدد طبيعة اعتناقو وااللتزاـ بو والدعوة إليو ذلذا الدين ىي اليت يفطبيعة التلق
وأخذ ىذا الدين بقوة ىو ضماف  ،هايةىم الذين يبقوف إىل الن ،ىذا الدين على أنو بالء

 االستمرار عليو.

وبذلك أراد اهلل تبارؾ وتعاىل أف يتفق تكوين ىذا الغالـ مع طبيعة الدعوة وأف ال تشذ 
 شخصيتو عن تكاليفها فابتاله اهلل ُب حلظات التكوين ووقت النمو وفًتة الًتبية فصدؽ وصرب.

من مشكلة تعوؽ انطالقو  شكوى الذي يعاينإىل الراىب ىذا البالء  يولكن الغالـ يشتك
 واحلاسة السليمة للدعاة ىي اليت ،واستمراره ومل تكن شكوى الذي يقدـ ادلعاذير ليتخلى ويًتاجع

 تكشف علة أي شكوى.

ودلا كاف األمر كذلك كاف البد أف يعاِب الراىب لػو مشكلتو وىذا واجب تفرضو الدعوة على 
ولقد بُت اهلل سبحانو قيمة ىذا التمهيد حينما أمر  ن يستجيب ذلم.الدعاة ليمهدوا الطريق أماـ م
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}وذلم علىي : موسى بالذىاب إىل فرعوف فعرض موسى مشاكلو على اهلل سبحانو وتعاىل فقاؿ
 . [14]الشعراء:  (1)ذنب فأخاؼ أف يقتلوف {

 يلواجعل  واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل يأمر  ويسر يل يصدر  و}قاؿ رب اشرح يل
ونذكرؾ كثَتًا إنك   نسبحك كثَتاً  يكي  ىروف أخي اشدد بو أزري وأشركو ُب أمر  يوزيرًا من أىل

 [.36-25كنت بنا بصَتاً قاؿ قد أوتيت سؤلك يا موسى{ ]طو:

وكذلك دلا بعث اهلل نبينا عليو الصالة والسالـ حيث يقوؿ: )إف اهلل نظر إىل أىل األرض 
ُب قريش قلت: يا رب إذف  ن أىل الكتاب وإف اهلل ابتعثٍتفمقتهم عرهبم وعجمهم إال بقايا م

يثلغوا رأسي ويذروه خبزًا قاؿ: قاتل دبن أطاعك من عصاؾ وابعث جيشًا نبعث مخسة أمثالو 
وواضح من النص كيف عرض النيب صلى اهلل عليو وسلم مشكلتو على  (2)وأنفق فسننفق عليك(

نو اهلل سبحانو كما أن آؿ فرعوف وكيف طمربو وسلاوفو من قريش كما عرض موسى سلاوفو م
 طمأف موسى. 

)إذا خشيت الساحر  وبضرورة سبهيد طريق الدعوة أماـ السالكُت لػو فإف الراىب يقوؿ للغالـ:
 وإذا خشيت أىلك فقل: حبسٍت الساحر(. يفقل: حبسٍت أىل

ذا أجاز لغالمو أف "دار حرب" وذل ومن قوؿ الراىب تتبُت لنا نظرتو إىل الواقع فقد كاف يعتربه
)ال يكذب إذ أف الكذب ال غلوز إال ُب ثالث حاالت كما أخرب الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 

حيل الكذب إال يف ثالث حيدث الرجل امرأتو لريضيها والكذب يف احلرب والكذب ليصلح 
 ي يعيش فيو.كاف الراىب يعترب نفسو عليها مع اجملتمع الذ  واحلرب ىي احلالة اليت .(3)بني الناس(

                                                           
أخاؼ أف يكذبوف ويضيق صدري وال ينطلق  }قاؿ رب إين ولذلك جاء ُب تفسَت اآليات - (1)

 لساين{ قوؿ ابن كثَت ىذه أعذار سأؿ اهلل إزاحتها عنو.
( عن عياض بن محار وكذا أمحد 197/17-196) انفرد بو مسلم فأخرجو ُب )صفة القيامة( - (2)

 (.162/4ُب ادلسند )
( من 404/6[. من حديث أمساء بنت يزيد وىو عند أمحد )1939الًتمذى رقم ]أخرجو  - (3)

( ومسلم 299/5ُب الصلح ) يحديث أـ كلثـو بنت عقبة وسنده صحيح دبعناه ُب الصحيحُت البخار 
(157/16.) 



17 

 

جاءت ُب احلديث صلد أف اجلواز  ولتوضيح فكرة جواز الكذب ُب ىذه احلاالت الثالث اليت
فاجلواز ىنا ليس أساسو أمر أو إباحة مطلقة ولكنو إباحة  (1)«إف اهلل أجاز»جاء بتلك الصيغة 

 مقيدة حباالت زلددة.

يت وقعت ُب عهد رسوؿ اهلل يقـو على توضيح األمر بعد ذلك ىو احلالة التطبيقية ال يوالذ
أتى رسوؿ اهلل  ،صلى اهلل عليو وسلم وكانت ُب غزوة األحزاب: عن نعيم بن مسعود الغطفاين

 فمرين يمل يعلموا بإسالم يإين أسلمت وإف قوم ،صلى اهلل عليو وسلم فقاؿ: يا رسوؿ اهلل
فخذل عنا إن )إمنا أنت فينا رجل واحد فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ،دباشئت

 (2).استطعت فإن احلرب خدعة(

قريظة قد  بٍت قريظة وكاف ذلم ندؽلًا ُب اجلاىلية فقاؿ: يا فخرج نعيم بن مسعود حىت أتى بٍت
قالوا: صدقت لست عندنا دبتهم فقاؿ ذلم: إف قريشاً  ،وبينكم لكم وخاصة ما بيٍت يعرفتم ود

ناؤكم ونساؤكم ال تقدروف على أف ربولوا منو إىل وغطفاف ليسوا كأنتم البلد بلدكم فيو أموالكم وأب
وإف قريشًا وغطفاف قد جاءوا حلرب زلمد وأصحابو وقد ظاىرسبوىم عليو وبلدىم وأمواذلم  ،غَته

فإف رأوا هنزة أصابوىا وإف كاف غَت ذلك حلقوا ببالدىم وخلوا  ،ونساؤىم بغَته فليسوا كأنتم
بو إف خال بكم. فال تقاتلوا مع القـو حىت تأخذوا وال طاقة لكم  ،بينكم وبُت الرجل ببلدكم

منهم رىنًا من أشرافهم يكونوف بأيديكم ثقة لكم على أف تقاتلوا معهم زلمدًا حىت تناجزوه 
ٍب خرج حىت أتى قريشًا فقاؿ أليب سفياف بن حرب ومن معو من  ،يلقد أشرت بالرأ فقالوا:

                                                           
كما ُب رواية الصحيح. ولذلك ذكر اإلماـ النووي ُب شرح مسلم باب قصة أصحاب األخدود   - (1)

لراىب والغالـ، وقاؿ ىذا احلديث فيو إثبات كرامة األولياء وفيو جواز الكذب ُب احلرب والساحر وا
و حرمة وذكر فتح الباري شرح ػوضلوىا وُب إنقاذ النفس من اذلالؾ سواء نفسو أو نفس غَته شلن ل

واجهة ادلخادعة ال ادلواجهة وذلك خلطر ادل يصحيح البخاري قاؿ ابن ادلنَت: معٌت احلرب خدعة إظلا ى
 .158 وحدوث الظفر مع ادلخادعة بغَت خطر.ت: اجلهاد

قاؿ ابن العريب ُب فتح الباري: الكذب ُب احلرب من ادلستثٌت اجلائز بالنهي رفقًا بادلسلمُت حلاجاهتم 
 إليو وليس للعقل فيو رلاؿ.

 )احلرب خدعة (. أما قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم : - (2)
جهاد  ،153ومسلم ُب الزكاة  6، االستتابة 25 ، ادلناقب157 تاب اجلهادفقد ورد ُب البخاري ك

 28وابن ماجة ُب اجلهاد  5والًتمذي ُب اجلهاد  38وُب السنة  92وأبو داود ُب اجلهاد  ،19,18
 .6,3,2,1 وأمحد ج 13والدارمي ُب السَت 
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أمر قد رأيت عليَّ حقًا أف  أنو قد بلغٍتزلمدًا وب يرجاؿ قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراق
قاؿ تعلموا أف معشر يهود قد ندموا على ما  ،نفعل فقالوا: ،أبلغكموه نصحًا لكم. فاكتموه عٍت

وقد أرسلوا إليو: إنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أف نأخذ  ،صنعوا فيما بينهم وبُت زلمد
أشرافهم فنعطيكموىم فتضرب أعناقهم ٍب نكوف لك من القبيلتُت من قريش وغطفاف رجااًل من 

منهم حىت تستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أف نعم. فإف بعث اليهود يلتمسوف  يمعك على من بق
 منكم رىناً من رجالكم فال تدفعوا إليهم منكم رجاًل واحداً.

وال  وأحب الناس إيل ٍب خرج حىت أتى غطفاف فقاؿ: يا معشر غطفاف إنكم أىلي وعشَتٌب
نفعل فما أمرؾ؟ ٍب  قالوا: فاكتموا عٍت قالوا: صدقت ما أنت عندنا دبتهم قاؿ: ،اكم تتهموينأر 

قاؿ ذلم ما قاؿ لقريش وحذرىم ما حذرىم وبذلك أوقع بينهم وانتصر الرسوؿ صلى اهلل عليو 
 وسلم بذلك عليهم.

اهلل  وليحذر كل من ؽلارس الدعوة من اخلروج عن حدود النصوص اليت حددىا النيب صلى
عليو وسلم ُب جواز الكذب حىت ال تتسرب تلك الصفة إىل طبيعتو فيكتب عند اهلل كذاباً ويفقد 
أقوى إمكانيات التأثَت على الناس إذ أف الثقة ُب الداعية ىي باب اإلؽلاف بالدعوة وأساس التحرؾ 

يد أساس الثقة فيو فيها وذلذا فإف أوؿ كلمة قاذلا النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب دعوتو كانت لتأك
قالوا: نعم ألننا مل جنرب  ىل إذا قلت لكم أن اجليش مصبحكم. ىل تصدقوين» :فقاؿ

 ونعود إىل الغالـ ُب مرحلة البالء . (1).«نذير بني يدّي عذاب شديد عليك كذابً قط قال: إين

فبينما » :مع شدة البالء واألذى تظهر اآليات الىت تعُت على الصرب وتطمئن النفوس ودائماً..
ىو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقاؿ: اليـو أعلم الساحر أفضل أـ الراىب 
أفضل! فأخذ حجرًا فقاؿ: اللهم إف كاف أمر الراىب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل ىذه 

 .«الناس فقتلها ومضى الناس يالدابة حىت ؽلض

الراىب والساحر ُب وقت واحد ولقد كاف من وىنا نكتشف أف الغالـ كاف قلقًا لتلقيو من 
ادلمكن أف يستمر الغالـ ُب تلقيو للدين والسحر دوف قلق إذا كاف يسمع للراىب والساحر بدوف 

                                                           
 ا.اهلل عنهم يمن حديث ابن عباس رض (82/3( ومسلم )501/8البخاري ) - (1)
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شعور أو تفكَت ألف السماع حينئذ سيكوف رلرد اً من التأثر وسيصبح الدين والسحر عند الغالـ 
الـ كاف بسبب تأثره العميق بكالـ الراىب رلرد فكر وكالـ ولكن القلق الذي نشأ ُب نفس الغ

 وإدراكو السليم دلعٌت الدين.

يعانيها ادلسلم األصيل ُب مواجهة الواقع الفاسد وندرؾ أف  ومن ىنا ندرؾ الصعوبة الكبَتة اليت
وليس سبب القلق أف  األصالة اإلسالمية البد أف ربرؾ ادلسلم لتحديد موقفو كما فعل الغالـ.

ولكنو كاف يطلب اليقُت  ،كانا ُب نظر الغالـ سواء ويريد أف يطمئن إىل أحدعلاالراىب والساحر  
من الواقع بعد اليقُت بالفطرة ُب صدؽ ما عليو الراىب ألنو كاف يطمئن إليو بدليل أف الغالـ دلا 

اللهم إن كان أمر الراىب أحب إليك منو » أراد الدعاء الذي سيتحقق بو االطمئناف فعاًل قاؿ:
لنفهم أف البدء بذكر أمر الراىب قبل الساحر يعٍت أنو يريد أف يرتبط إؽلانو  «ساحرأمر ال

وىذا بالشك ما تعلمو من الراىب ويكوف ىذا )اللهم(  :وكذلك صلد أف الغالـ قاؿ ،بالراىب
معناه أف ادلقياس الذي أراد الغالـ أف يفاضل بو بُت الراىب والساحر ىو من عند الراىب 

 يدؿ على أف حقيقة الدين استقرت ُب ضمَت الغالـ ومألت عقلو وكيانو.وبتعاليمو شلا 

ذباه الذي يريد الغالـ بفضل الراىب على اال -من خالؿ الواقع -ويدؿ طلب الغالـ لليقُت 
أف يأخذه بدينو. ألنو كاف يريد أف يتحرؾ بو ُب حياة الناس. وسيواجههم دبا يؤمن بو مواجهة 

دأ ىذه ادلواجهة بيقُت من خالؿ ىذا الواقع فليست الدعوة ُب نظر واقعية عملية فالبد أف تب
هبا ولكنها فوؽ ذلك واقع يتحقق بالَقَدر الذي يسَت بو  يالغالـ رلرد فكرة واقتناع شخص

 الوجود.

تسد على الناس الطريق إذ أف  ولقد أحسن الغالـ ُب طلبو لليقُت دلا اختار حادث الدابة اليت
يو يعترب حبق ذبربة كاملة للدعوة جبوىرىا وأبعادىا كما تتضمنو التجربة من ىذا احلادث وما ًب ف
 خالؿ القصة كلها. 

فهناؾ دابة تسد على الناس طريق سَتىم سبثل ُب إحساس الغالـ أي طاغوت يسد على 
فيأخذ حجرًا ليكوف سببًا للقدر اإلذلي ُب قتل ىذه الدابة ويدعو اهلل مع  الناس طريق ىدايتهم.

 يبالسبب بأف يقتل الدابة إذا كاف أمر الراىب أحب إليو من أمر الساحر فيقتلها وؽلض أخذه
 الناس فيعلم الغالـ أف احلق الذي أكده قدر اهلل بقتل ىذه الدابة ىو احلق الذي عليو الراىب.
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تسد على الناس الطريق ىو حياة الدعوة ُب كياف  ومعٌت استغالؿ الغالـ دلوقف الدابة اليت
ـ فهذه احلياة ىي اليت جعلتو يلتقط ادلوقف دبعناه الكامل وأبعاده النهائية وىذا شأف الدعوة الغال

ء من خالذلا ويفسر هبا أي معٌت أو حدث ألهنا يحينما تكوف حياة الداعية فينظر إىل كل ش
 عقيدتو وتصوره وواقعو وليست رغبة شخصية قد تتغَت أو مياًل بالفكر قد ينسى.

عندما يواجو الداعية  يوىذا ىو التصرؼ التلقائم إىل الراىب فأخهره(. ورجع الغال )...
موقفاً خطَتاً أو حدثاً ىائاًل فيذىب متلهفاً إىل من تلقى منو منهج الدعوة ليسمع منو تفسَت ىذا 

ومل يكن ادلوقف الذي وقفو ( أنت اليوم أفضل مين )فقال لـو: أي بينادلوقف بتصور الدعوة 
 يعاديًا عندما قاؿ للغالـ ذلك ولكنو موقف فاصل ُب حياة كل داعية. فقد زبفالراىب موقفًا 

الدعوة ُب اإلنساف الذي ؽلارسها حبًا خفيًا للتميز باعتبار أف ىذه ادلمارسة صورة من صور سبيزه 
 على الناس.

ؾ ولكن ىذه العورة النفسية القبيحة تنكشف حتمًا إذا واجو اإلنساف موقفًا يشعر فيو أف ىنا
ولكن الراىب مل يكن من ىذا  من ىو أفضل منو ُب فهم الدعوة وأقدر على ربقيق مصلحتها.

كلمات كلها إخالص وذبرد. ()فقال لـو: أي بين أنت اليوم أفضل مينالنوع بل كاف تقيًا نقيًا 
و ومن أين سيأتي ،فهذا الراىب ادلعلم كاف أصياًل إذ أخرب الغالـ أنو قد أصبح أفضل منو بال حرج

ومل يكن يدعو  ،فهو مل يكن يعلم ليقاؿ عنو عامل احلرج وقد خلصت نفسو هلل تبارؾ وتعاىل؟
فيجعل من  وذلذا يفتح الطريق دلن يظن أنو ؽللك خدمة الدعوة أكثر منو؛ ليكوف على رأس أتباع؛

 ()أنت اليوم أفضل مينللغالـ فيقوؿ لو:  ينفسو نقطة على زليط دائرة النمو العقيدي واحلرك
وأنو ما التقى بالراىب إال منذ وقت قريب فإننا ندرؾ  ،وإذا تذكرنا أف الغالـ كاف صغَتًا سناً 

فالدعوة ليست بالعمر الذي يعيشو اإلنساف ولكن  مدى الفهم الصحيح عند الراىب للدعوة؛
 باإلؽلاف والكفاءة واألثر.

ل الغالـ ضرورة االستجابة وؽلث ،وبذلك ؽلثل الراىب ُب واقع الدعوة ضرورة القيادة الزاىدة
  الفطرية.
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 وادلستجيب كاف غالمًا حديث عهد بالدنيا. ،فالقائد كاف راىبًا اليريد حظًا من الدنيا
فالقيادة الزاىدة واالستجابة الفطرية ىي االرتباط الصحيح الذي يبارؾ اهلل فيو ليكوف بداية البناء 

 يرفض منذ البداية حىت يتم البناء.وىي ادلقياس الذي يقبل بو أي ارتباط أو  ،وأساسو

إذ أف الراىب أخرب غالمو بأنو أفضل  وبعد أف رأينا التجرد ُب قوؿ الراىب. نرى الوجدانية؛
 بين(. ي)أ منو بنفس راضية وبقولو:

وإذا تذكرنا أف العالقة بُت الراىب والغالـ عالقة إنسانية ناشئة ُب رلاؿ الدعوة وصلدىا قائمة 
حامسة وساخنة فالبد أف  ينعلم أنو مهما كانت العالقة اإلنسانية ُب العمل احلركهبذه الوجدانية 

 ال تنقصها الوجدانية .

وبعد أف رأينا التجرد والوجدانية نرى الًتبية احلركية الصحيحة . إذ أف الراىب دلا ذكر للغالـ 
قع محاية لإلنساف من الغرور؛ ميزتو أتبعها بادلسئولية الىت تقع عليو باعتبار تلك ادليزة وىذا ُب الوا

ألف اإلحساس بتكاليفها غلعل اإلنساف يعيش ُب شعور دائم دبيزاتو فينحرؼ بو ذلك الشعور إىل 
 )وإنك ستبتلى(. :الغرور وذلذا دلا قاؿ الراىب للغالـ: )إنك اليـو أفضل مٍت( قاؿ لػو

 .)  )فال تدل عليَّ

هبا الدعاة ألنفسهم فرصة لتجميع الطاقات  ييعط وىذه ىي فكرة السرية ُب منهج احلركة اليت
 وحشد اإلمكانيات.

والسرية من الناحية العملية ضرورة تنشئها ظروؼ الدعوة وتتحدد ضرورهتا دبنهجية الفكر 
 وواقعية األسلوب الشجاع. 

فهذا  أما من الناحية التارؼلية فقد كانت السرية مرحلة أساسية ُب تاريخ الدعوة منذ بدايتها؛
}ٍب إىن دعوهتم جهارًا ٍب إىن أعلنت ذلم وأسررت ذلم  :أوؿ رسوؿ ألىل األرض يقوؿنوح 

 [.9،8إسرارًا{]نوح: 

غَت أننا سنذكر مثااًل تفصيليًا بدعوة موسى؛ حيث نشأت ضرورة السرية فيها منذ اللحظة 
 اليت ولد فيها.
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لك الظروؼ فكاف البد فإننا نعلم أف فرعوف كاف يذبح أبناء بٍت إسرائيل وأف موسى ولد ُب ت
فدبر اهلل سبحانو وتعاىل محاية موسى واليت  ،بن من أبناء بٍت إسرائيل الذين يذحبوفإمن محايتو ك
}وأوحينا إىل أـ موسى أف أرضعيو فإذا خفت عليو فألقيو ُب اليم وال : اهلل إىل أمو يبدأت بوح

 .[7صص:]الق زباَب وال ربزىن إنا راديوه إليك وجاعلوه من ادلرسلُت{

سبت هبا فقد أمر اهلل أـ موسى أف ترضعو  ذلذه العملية يربز الدقة ادلتناىية اليت يوالتقييم احلرك
ألف اهلل سبحانو بعد ذلك حـر عليو ادلراضع كلها حىت تكوف رضاعة أمو سببًا ُب شبعو وقت 

حىت تنقطع كل  ربرًن ادلراضع عليو كما أف اهلل سبحانو جعل اليم يشارؾ ُب تنفيذ ىذه العملية
قد يتوصل هبا آؿ فرعوف إىل معرفة ادلكاف الذي جاء منو موسى ومعرفة حقيقتو فكاف  اخليوط اليت

 أمر اهلل إىل اليم. 

 [ 39 ]طو: }فليلقو اليم بالساحل{

 اهلل عليو زلبة منو. يالوقت الذي يلتقط فيو آؿ فرعوف موسى من اليم يلق وُب

 [.39 طو:]لى عيٍت{}وألقيت عليك زلبة مٍت ولتصنع ع

 ٍب كانت ادلتابعة سراً دلوقف موسى بواسطة أختو.

 [.11]القصص: }فبصرت بو عن جنب{

}فقالت ىل أدلكم على أىل بيت  وتكلمت مع آؿ فرعوف دوف أف زبربىم طبعًا أهنا أختو:
 [.12 يكفلونو لكم {]القصص:

باألماف واحلماية بعد عملية  ويعود موسى إىل أمو ،دوف أف زبربىم أف البيت ادلقصود ىو بيتو
 ]طو: }يأخذه عدو يل وعدو لػو { :دقيقة قوية تثبت دقتها وتأكدت قوهتا من خالؿ قوؿ اهلل

39.] 

فقد بلغ األمر أف يسلم موسى إىل آؿ فرعوف ليتحقق لػو النجاة منهم وقد كاف ىذا تأكيداً 
 .يلقيمة السرية ُب محاية موسى بواقعو الفرد
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ُب محاية واقع الدعوة فتكشفو لنا آيات القرآف ونكتشف بتلك اآليات وجود  أما قيمة السرية
 دقيق ُب دعوة موسى ووجود الدالئل ادلادية عليو. يتنظيم سر 

}وقاؿ رجل مؤمن من آؿ فرعوف يكتم إؽلانو  كاف الدليل ىو إؽلاف رجل من آؿ فرعوف:
 [.28 اهلل{ ]غافر: أتقتلوف رجاًل أف يقوؿ ريب

جل من آؿ فرعوف واستطاع أف يكتم إؽلانو شلا يدؿ على أصالة ىذا اإلنساف وقوة وقد كاف الر 
 ىذا التنظيم ويزداد قرب اآليات القرآنية من واقع فرعوف لتكشف لنا إؽلاف زوجة فرعوف نفسو.

}وضرب اهلل مثاًل للذين آمنوا امرأت فرعوف إذ قالت رب ابن ىل عندؾ بيتاً ُب اجلنة وصلٌت من 
 [.11]التحرًن: لو وصلٌت من القـو الظادلُت{فرعوف وعم

وذلك دوف أف يدري فرعوف رغم ماَب العالقة الزوجية من خطورة على األسرار إذ أهنا عالقة 
ولنا أف نؤكد دقة وقوة ىذا التنظيم الذي كاف ُب عهد موسى من  ،إفضاء بادلشاعر واألفكار

خالؿ التوقيت الذي كشف فيو الرجل ادلؤمن خالؿ امتداده سراً إىل آؿ فرعوف وامرأة فرعوف ومن 
 عن إؽلانو إذ أنو كاف الوقت الذي تقرر فيو قتل موسى.

 ونعود إىل القصة لنجد الغالـ قد بدأ دوره. ..

وينطلق بدعوتو  )وكان الغالم يهرىء األكمو واألبرص ويداوى الناس من سائر األدواء( 
نافع واخلَت مؤكداً إنسانية الدعاة وحبهم للبشر ويكوف فيسَت بادلعروؼ بُت الناس مؤلفًا قلوهبم بادل

عملو ىذا ربقيقًا لقدر اهلل ُب حياة ىؤالء الناس ليؤمنوا بعد ذلك من خالؿ شفائهم ومداواهتم 
من سائر األدواء بعد أف ػلب الناس القدر الذي يتحقق فيهم باعتباره مداواة وشفاء ويصَت حب 

قدر وحبًا للغالـ وىو سبب ىذا القدر وحبًا للدعوة وىي حكمة القدر حبًا هلل وىو زلقق ىذا ال
ىذا القدر. وقد كاف ىذا شأف مجيع األنبياء ومعجزاهتم وأوضح مثاؿ على ىذا عيسى عليو 

]آؿ  }وأبرىء األكمو واألبرص وأحيي ادلوتى بإذف اهلل { السالـ الذي كانت معجزتو كما قاؿ:
 .[49 عمراف:

تشرب ماء القـو يومًا وتعطيهم لبنًا وتًتؾ  كانت معجزتو الناقة اليت  وصاّب عليو السالـ الذي
{ماً : ذلم ادلاء يو   [.155 ]الشعراء: }قاؿ ىذه ناقة ذلا شرب ولكم شرب يـو معلـو
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والقيمة  ،غَت أنو ُب معجزة موسى تأكدت بوضوح األبعاد الكاملة للمعجزة وىي إثبات النبوة
}قاؿ أولو جئتك بشىء مبُت قاؿ فأت بو  تأكدت هبا نبوتو اليتفهي  ،والنفع اإلنساين ،احلركية

 [.30-32 ]الشعراء: إف كنت من الصادقُت فألقى عصاه فإذا ىي ثعباف مبُت{

}فأوحينا إىل موسى أف اضرب بعصاؾ  صلا هبا موسى ومن معو من فرعوف: أيضًا اليت يوى
 .[63 ]الشعراء: البحر فانفلق فكاف كل فرؽ كالطود العظيم{

}وإذ استسقى موسى لقومو فقلنا اضرب بعصاؾ احلجر  ضرب هبا احلجر: أيضًا اليت يوى
 [.60 ]البقرة: فانفجرت منو اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرهبم{

األنبياء ووسيلة إقناع الناس مل تكن خارقة   يالذي يتحقق على أيد يفادلعجزة وىي القدر اإلذل
يعلم من ؽلارس الدعوة بعد األنبياء أف  يًا منفعة مادية لككونية فحسب ولكنها كانت أيض

دوف تقدًن اخلَت للناس ليكوف اإلقناع بالعقل ُب الدعوة  ياإلقناع مهما بلغت إمكانياتو ال يكف
يؤلف هبا ىؤالء  وأف نطاؽ الدعوة لن يتعدى نطاؽ ادلنافع اليت ،مع تأليف القلوب باحلب ذلا

 الدعاة قلوب الناس.

العالقة بُت ادلعجزة والكرامة على أساس أف الكرامة تابعة للمعجزة لتبعية األولياء وتتحدد 
  لألنبياء ولذلك يقوؿ ابن تيمية ُب أنواع الكرامة:

ومنها ما يتحدى هبا صاحبها أف دين اإلسالـ حق كالغالـ الذي أتى الراىب وترؾ الساحر »
 العادة فلم يتمكنوا من قتلو..وأمر بقتل نفسو بسهمو باسم ربو وكاف قد خرقت لػو 

أما الصاحلوف الذين يدعوف إىل طريق األنبياء ال ؼلرجوف عنها فتلك خوارقهم من معجزات 
األنبياء.. فهؤالء إذا قدر أنو جرى على يد أحدىم ما جرى لألنبياء كما صارت النار برداً 

 األنبياء. كما صارت من قبل على إبراىيم اخلليل أبو  (1)أيب مسلم وسالماً على

 .ػا.ى «فهذه األمور مؤكدة آليات األنبياء وىي أيضاً من معجزاهتم ما تقدمهم من اإلرىاص

                                                           
 أحد صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم. - (1)
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ودلا كاف الغالـ من أمة عيسى عليو السالـ كانت كرامتو من جنس معجزة نبيو حيث كانت 
 [.49 ]آؿ عمراف: ىي }وأبرىء األكمو واألبرص وأحيي ادلوتى بإذف اهلل{ ادلعجزة اليت

 )كان يهرىء األكمو واألبرص ويداوي الناس من سائر األدواء(.و ت كرامة الغالـ أنوكان

وعندما كاف الغالـ يربىء األكمو واألبرص ويداوي الناس من سائر األدواء كاف بنشىء تياراً 
مرتبطًا بكياف اإلنساف وىذا ىو األسلوب الصحيح للدعوة ُب مثل ىذا اجملتمع الذي يبدد 

ألف الناس كانوا ُب حاجة إىل اإلحساس بالواقع وإحساس  الفكر وقوة الذىن.. السحر فيو طاقة
اإلنساف بكيانو ىو قمة اإلحساس بالواقع. وذلذا كاف تأثَت الغالـ مباشرًا ُب ىذا الكياف من 

ومن ىنا نعلم دلاذا كانت مواجهة سحرة فرعوف بعصا موسى  ،خالؿ ادلداواة والشفاء بإذف اهلل
 }تلقف{[ فآمن السحرة ألهنم رأوا احلية 69 ]طو: }تلقف ما صنعوا{ .ىل حيةعندما ربولت إ

 فعلموا أهنا واقع فضاع تأثَت السحر.

وىكذا حدد الغالـ قضية دعوتو وربط تلك القضية بواقع الناس وألف قلوهبم عليها. فأصبح 
 للدعوة تياراً قوياً امتد إىل كل رلاالت اجملتمع.

ادللك قد علم خبرب الغالـ وىو األمر الغريب حقاً. حيث أف الغالـ وحىت ىذه اللحظة مل يكن 
وألف الغالـ كاف ُب  ،ألف ادللك ىو الذي أتى بالغالـ إىل الساحر ،مل يكن بعيداً عن دائرة ادللك

وأيضاً ألف الغالـ كاف يتحرؾ ُب اجملتمع بصورة علنية واسعة  مرحلة إعداد ليكوف ساحراً للملك..
صبح للدعوة أأف ال يعلم ادللك خبرب الغالـ إال من خالؿ ىذا اجلليس وبعد أف  ولكن اهلل قدر

تيار قوي. وىذه كانت مرحلة البداية.. وبداية كل دعوة مرحلة قدرية خالصة تتحقق فيها محاية 
الدعوة بصور متعددة.. عندما ال سبلك الدعوة أسباب احلماية ادلادية فكانت صورة احلماية ُب 

 ىي السًت واإلخفاء رغم الوضوح والعالنية واحلركة الواسعة. دعوة الغالـ

)فسمع جليس للملك كان قد عمى فأاته هبدااي كثرية فقال: ما ىهنا لك أمجع إن أنت 
 شفيتين(. 

 :ولكنو اهلل سبحانو وتعاىل فيقوؿ يويرد الغالـ على اجلليس مبينًا لػو أنو ليس ىو الذي يشف
فكرة  -عرضها اجلليس ويتجاىل الغالـ الفكرة اليت (يالذي يشفولكن هللا ىو  ي)أان ال أشف
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 )إن أنت آمنت ابهلل دعوت هللا فشفاك(مل تنل من إحساسو شيئًا ويقوؿ لػو:  واليت -اذلدايا
وىنا ترتفع قيمة األمر باإلؽلاف الذي طلبو الغالـ ُب تصور اجلليس ألف شفاؤه سيكوف هبذا اإلؽلاف 

تناؿ من نفوس الناس تقديرًا واعتبارًا فانعكس  ف بدياًل للهدايا وادلادة اليتوألف األمر باإلؽلاف كا
 )فآمن اجلليس فشفاه هللا(.عتبار على األمر الذي طلبو الغالـ ىذا التقدير واال

إظلا أكد بذلك عقيدتو  (يأحدًا ولكن هللا ىو الذي يشف ي)أان ال أشف :وعندما قاؿ الغالـ
ها للجليس. وىذا ىو األساس األوؿ الذي تقـو عليو فكرة تأليف قدم من خالؿ ادلنفعة اليت

رتباط ىو الذي القلوب ُب الدعوة إذ أنو غلب أف ترتبط ادلنفعة ادلقدمة بالعقيدة ادلعروضة وىذا اال
لتلك العقيدة قيمتها ُب نفوس الناس ابتداءاً. فهناؾ فارؽ بُت تقدًن ادلنفعة جملرد ادلنفعة  يسيعط

حني وىذا موقف لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يوضح لنا ىذا الفارؽ.  ،كيد العقيدةوادلنفعة لتأ
فقال الرجل: أهتزأ يب؟ قال:  (1)(يجاء إليو رجل يطلب مااًل فقال لـو: )خذ ما بني ىذا الواد

ن دينعو دون أ ،كانت عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ومل يًتك شيئاً   فأخذ الرجل كل اإلبل اليت ،)ال(
. (2)اي قوم أسلموا فقد جئتكم من عند من ال خيشى الفقر فلما اقًتب من قبيلتو قال: ،أحد

فقد قصد الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم أف يعطيو ادلاؿ كلو ففكر الرجل ُب ىذا التصرؼ ففهم أف 
ودعوة الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ال ؼلشى الفقر وكاف ىذا الفهم ىو الدافع األوؿ إلسالمو 

  قومو بعده إىل اإلسالـ.

 يوالواقع أف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم اختار قضية عقيدية حية ُب واقع اجملتمع اجلاىل
ليعاجلها ُب صورة ادلنفعة ادلادية وىي مشكلة خشية الفقر ولذلك كاف األسلوب مؤثرًا والتأثَت 

)إن أنت وعندما قاؿ الغالـ:  مع غَته من تلك ادلشكلة. بالغًا ُب نفس الرجل الذي كاف يعاين
فإنو يكوف قد استغل حاجة اجلليس إىل الشفاء فعرض عليو آمنت ابهلل دعوت هللا فشفاك( 

 اإلؽلاف قبل أف يدعو اهلل فيشفيو.

يكوف أقرب إىل اهلل  ،وىذا أساس آخر ُب تأليف القلوب ألف اإلنساف عندما يضطر وػلتاج
 مستغنياً.من أف يكوف 

                                                           
 )أعطاه غنماً بُت جبلُت(. رواية دلسلم: وُب - (1)
 ( من حديث أنس.72/15أخرجو مسلم ُب الفضائل ) - (2)
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ولقد سار يوسف هبذا األسلوب ُب دعوتو عندما احتاج إليو صاحباه ُب السجن لتفسَت 
 رؤيتهما فعرض دعوتو عليهما قبل تلبية حاجتهما. 

 إين ريب }قاؿ ال يأتيكما طعاـ ترزقانو إال نبأتكما بتأويلو قبل أف يأتيكما ذلكما شلا علمٍت
إبراىيم وإسحاؽ  يخرة ىم كافروف واتبعت ملة آباءتركت ملة قـو ال يؤمنوف باهلل وىم باآل
ء ذلك من فضل اهلل علينا وعلى الناس ولكن أكثر يويعقوب ما كاف لنا أف نشرؾ باهلل من ش

الناس ال يشكروف يا صاحىب السجن أأرباب متفرقوف خَت أـ اهلل الواحد القهار ما تعبدوف من 
ؿ اهلل هبا من سلطاف إف احلكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال دونو إال أمساء مسيتموىا أنتم وآباؤكم ماأنز 

 [.40 -37 يوسف:] إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلموف{

ربو مخرًا وأما  يالسجن أما أحدكما فيسق }يا صاحيبٍب بعد ذلك يفسر ذلما الرؤيتُت : 
 .[41]يوسف: ياف{األمر الذي فيو تستفت ياآلخر فيصلب فتأكل الطَت من رأسو قض

وبذلك تكلم يوسف مع صاحبيو عن دعوتو ُب حلظة االحتياج الكامل لسماعو وىذه ىي 
 صنعها الغالـ مع اجلليس. حلظة التأثَت اليت

 )فآمن اجلليس فشفاه هللا(. 

)آمن اجلليس( ألف حقيقة اإلؽلاف كامنة ُب نفس كل إنساف والينقص إال  ،وىكذا ُب بساطة
 حيح الذي يتعامل بو الدعاة مع اإلنساف لتتكشف تلك احلقيقة بإذف اهلل.أسلوب الدعوة الص

وإذا كاف إؽلاف اجلليس مثااًل عجيباً  ،فهذا ىو اجلليس يؤمن دبجرد أف يطلب منو الغالـ ذلك
ُب بساطة االستجابة للدعوة الصحيحة فإف ىناؾ مثااًل أعجب.. وىذا ادلثاؿ ىو إسالـ ملكة 

سيؤكد لنا أف أساس الدعوة ليس بالكالـ الذي تعرض بو القضية فقط  يسبأ مع سليماف والذ
الذي ينجح ُب كشف حقيقة اإلؽلاف الكامنة ُب كياف اإلنساف. حىت  يبل بصحة األسلوب العمل

دوف الطلب الصريح أو الدعوة ادلباشرة ولو بكلمة واحدة فكل ما حدث من سليماف مع ملكة 
ىل إلثبات قوة العقل وكانت بأخذ العرش وتنكَته ٍب عرضو عليها سبأ أنو أدخلها ُب ذبربتُت: األو 

 [.42]النمل:  }أىكذا عرشك{ وسؤاذلا

 [.42 ]النمل: }كأنو ىو{ :فأجابت أمثل إجابة فقالت
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 ومل تقل ىو ألنو منكَّر ومل تقل ليس ىو ألنو ىو.

الصرح فلما  يخل}قيل ذلا اد فأدخلها ُب التجربة الثانية وكانت إلسقاط الغرور عن نفسها:
 يدخلتو حسبتو جلَّة وكشفت عن ساقيها قاؿ إنو صرح شلرٌَّد من قوارير قالت رب إين ظلمت نفس

 [.44] النمل:  وأسلمت مع سليماف هلل ربر العادلُت{

وبإثبات الذكاء وإسقاط الغرور سبت الدعوة للملكة وعندئذ قالت: }وأسلمت مع سليماف هلل 
  [.44]النمل:  رب العادلُت {

ودعوة الرسوؿ زلمد صلى اهلل عيو وسلم ودعوة يوسف لصاحبيو ُب  ،ودبثاؿ دعوة الغالـ
ودعوة سليماف دللكة سبأ نريد أف يعلم الدعاة أف التعامل مع اإلنساف بصورة صحيحة  ،السجن

 للكلمة ُب الدعوة اإلسالمية قيمتها وػلقق أثرىا. يىو الذي سيعط

 ق ُب تبليغو لقضية الدعوة إال بثالث عبارات ُب القصة كلها.ولذلك نالحظ أف الغالـ مل ينط

وردًا على ادللك عندما  ،ردًا على اجلليس عندما طلب الشفاءهللا..(  يإمنا يشف ).. قولو:
 ادعى أف مايفعلو الغالـ إظلا ىو سحر.

 ة.رداً على ادللك بعد صلاتو من ادلوت فوؽ اجلبل وُب السفين)...كفانيهم هللا(  وقولو:

يستطيع أف  عندما دؿ ادللك على الكيفية اليتوأن تقول: ابسم هللا رب الغالم ( ) وقولو:
 يقتلو هبا.

ولكن ىذه العبارات الثالث سبثل ُب احلقيقة ثالث نقاط ُب خط واحد وىو خط اإلثبات 
 لقضايا الدعوة من خالؿ الواقع. يالعقيد

ميت.. حقائق مل يرددىا الغالـ كقضايا جدلية واهلل احمليي ادل ..واهلل الكاُب ..فاهلل الشاُب
 وكالمية.

 ،ولكنو ذكرىا كحقائق هنائية ثابتة ُب واقع قائم حبيث ال ؽلكن ردىا أو حىت مناقشتها
ترجع إىل إؽلاف الغالـ نفسو.. وذلك عندما -كما جاء ُب القصة - واحلقيقة أف البداية ذلذا اخلط
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عا اهلل أف يقتل ىذه الدابة إذا كاف أمر الراىب أحب إليو طلب الغالـ اليقُت من خالؿ الواقع فد
 سبحانو من أمر الساحر.

ربدد طبيعة الدعوة إليو ُب  حلقائق ىذا الدين واليقُت بو ىي اليت يأف طبيعة التلق وىذا يعٍت
 خط واحد.

راىب وادلالحظة الدقيقة ُب ربرؾ الغالـ أنو مل يقل للجليس )فال تدؿ علي(ي مثلما قاؿ لػو ال
العاـ  ٍتوذلك ألف الغالـ انتقل بالدعوة من مرحلة السرية إىل ادلرحلة العلنية هبذا التحرؾ العل

 الناس من سائر األدواء( كل الناس... يوبدليل أنو كاف )يداو 

 :يوانتقاؿ الدعوة من السرية إىل العلنية يدعونا إىل ادلقارنة بُت ادلرحلتُت من خالؿ أربعة نواح

 باط.أسلوب االرت 

 .البناء التنظيمى 

 .نظاـ التحرؾ 

  .مدى اإلمكانيات 

 ،مثلما كاف بُت الراىب والغالـ يافرد ارتباطاأما أسلوب االرتباط فإننا صلده ُب ادلرحلة السرية 
رتباطاً عاماً مثلما كاف بُت الغالـ واجلليس الذي عرؼ الغالـ دلا مسع عنو  اوصلده ُب ادلرحلة العلنية 

 مع جليس ادللك(.كما ُب النص )فس

فقد كانت واضحة ُب شلارسة كل فرد للدعوة حسب كفاءتو  يوأما أسس البناء التنظيم
ومل يبق الغالـ ُب  ألنو مل يكن ؽللك إمكانية التأثَت العلٍت فالراىب مل يدخل رلاؿ الدعوة العلٍت

 مرحلة السرية ألنو لو فعل ذلك ألفقد الدعوة إمكانية ىذا التأثَت العلٍت.

فال تدل ) :ذا وضع الراىب فاصاًل تنظيميًا بُت ادلمارسة السرية والعلنية عندما قاؿ للغالـوذل
وىذا احلد الفاصل الذي وضعو الراىب للغالـ يشبو إىل حد كبَت الفاصل الذي وضعو علّي( 

 ذر الغفاري عندما قاؿ لػو بعد إسالمو: )ال تتكلم حىت يظهرنا الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم أليب
 اهلل( ألنو مل يزؿ بعد مستضعفاً وُب مرحلة السرية بدار الرقم بن أيب األرقم.
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ورغم أف أبا ذر الغفاري مل يتحمل معرفة اإلسالـ والسكوت عليو فذىب إىل بيت اهلل احلراـ. 
وأخذ ادلشركوف يضربونو حىت كادوا  وقاؿ: أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف زلمداً عبده ورسولو.

فربغم ىذا فإف الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم مل يستطع فعل أي شيء أليب ذر وتركو  ،نويقتلو 
حيث أف أبا ذر كاف يعلن ومل  ومل تتورط الدعوة ُب مواجهة مل يأت وقتها؛ يواجو ادلوقف بنفسو.

 يأت بعد وقت اإلعالف.

للقاء بُت الراىب وأما عن نظاـ التحرؾ فإنو ُب ادلرحلة السرية كاف زلدودًا وذلذا صلد أف ا
والغالـ كاف دبرور الغالـ على الراىب وىذا يشبو إىل حد كبَت وجود الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم 
ُب دار األرقم بن أيب األرقم ُب مكة عندما كانت الدعوة ُب عهدىا السري وكاف كل من يريد 

 اعتناؽ اإلسالـ يذىب إليو ُب تلك الدار حبيث ال يعلم أحد مكانو.

ربدد أسلوب التحرؾ ُب تلك ادلرحلة ىو حادث إؽلاف أيب ذر  أبرز األحداث اليت ولعل
دلا بلغ أبا ذر مبعث  اهلل عنهما قاؿ: يمجرة عن ابن عباس رض )حدثنا ادلثٌت عن أيب :(1)الغفاري

علم ىذا الرجل الذي  فاعلم يل يالنيب صلى اهلل عليو وسلم قاؿ ألخيو: اركب إىل ىذا الواد
فانطلق األخ حىت قدمو ومسع من  ،وامسع من قولو ٍب ائتٍت ،نيب يأتيو اخلرب من السماءيزعم أنو 

 ذر فقاؿ لو: رأيتو يأمر دبكاـر األخالؽ وكالـ ما ىو بالشعر فقاؿ: ماشفيتٍت قولو ٍب رجع إىل أيب
يو فالتمس النيب صلى اهلل عل (2)شلا أردت فتزود ومحل شنة فيها ماء حىت قدـ مكة فأتى ادلسجد

وسلم وال يعرفو وكره أف يسأؿ عنو حىت أدركو بعض الليل فرآه عليي فعرؼ أنو غريب فلما رآه 
شيء حىت أصبح ٍب احتمل قربتو وزاده إىل ادلسجد وظل صاحبو عن تبعو فلم يسأؿ واحد منهما 

 فقاؿ: يي ذلك اليـو وال يراه النيب صلى اهلل عليو وسلم حىت أمسى فعاد إىل مضجعو فمر بو عل
حىت إذا   يءأما آف للرجل أف يعلم منزلو فقاـ فذىب بو معو ال يسأؿ واحد منهما صاحبو عن ش

قاؿ: إف  كاف اليـو الثالث فعاد على مثل ذلك فأقاـ معو ٍب قاؿ: أال ربدثٍت ما الذي أقدمك؟
عليو فعلت. ففعل فأخربه قاؿ: فإنو حق وىو رسوؿ اهلل صلى اهلل  أعطيتٌت عهداً وميثاقًا لًتشدين

                                                           
كالعلا من حديث ابن   ي( شرح النوو 32/16(، ومسلم )173/7) أخرجو البخاري ُب ادلناقب - (1)

 عباس رضى اهلل عنهما.
 ٌت: ىو ابن سعيد عن أيب مجرة عن ابن عباس، والقائل حدثنا ادلثٌت ىو: ابن مهدي.وادلث

 بيت اهلل احلراـ. - (2)
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أريق ادلاء فإف مضيت  فإين إف رأيت شيئًا أخاؼ عليك قمت كأين وسلم فإذا أصبحت فاتبعٍت
ففعل فانطلق يقفوه حىت دخل على النيب صلى اهلل عليو وسلم  يفاتبعٍت حىت تدخل مدخل

 ودخل معو فسمع قولو وأسلم مكانو(.

ـ يتحرؾ بُت الناس )يربىء األكمو أما التحرؾ ُب ادلرحلة العلنية فهو ربرؾ عاـ مثلما كاف الغال
الناس من سائر األدواء( ومثل ربرؾ الغالـ ُب ادلرحلة العلنية كاف ربرؾ رسوؿ  يواألبرص ويداو 

اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُب ادلدينة. فكاف يغشى الناس ُب رلالسهم حىت أف عبد اهلل بن أيبي بن 
ى اهلل عليو وسلم فقاؿ لػو: )ال تغشنا ُب سلوؿ رأس ادلنافقُت أراد أف ػلدد ربرؾ الرسوؿ صل

فكاف عبد اهلل بن رواحة جالسًا مع القـو فقاؿ:  ،رلالسنا ولكن إذا أتى أحد إليك فتحدث معو
وبذلك يريد رأس ادلنافقُت أف يرجع بأسلوب وربرؾ  .(1)ال يا رسوؿ اهلل بل اغشنا ُب رلالسنا

 أنصار ادلدينة.الدعوة إىل ما كانت عليو ُب مكة وىذا ما رفضو 

أما من ناحية اإلمكانيات فادلقصود هبا القدرة على التأثَت العلٍت العاـ مع القدرة على مواجهة 
وىذا ماحققو الغالـ عندما كاف يربىء  رباوؿ القضاء على ىذا التأثَت العلٍت السلطة اجلاىلية اليت

ه القدرة على مواجهة ادللك الناس من سائر األدواء وعندما كانت عند ياألكمو واألبرص ويداو 
منذ حلظة االنتقاؿ إىل ادلرحلة العلنية إىل هناية القصة حيث نكتشف أف الغالـ كاف على يقُت 

 إال إذا فعلت ما يبأف ادللك كاف ال يستطيع قتلو حيث قاؿ لػو ُب النهاية )إنك لن تستطيع قتل
 آمرؾ بو(.

د إىل القصة فنجد اجلليس قد أتى إىل ادللك وبعد ادلقارنة بُت ادلرحلة السرية والعلنية نعو 
)من رد إليك بصرك؟ قال: ريب.قال أولك  فجلس إليو كما كاف غللس من قبل فقاؿ لػو ادللك:

 رب غريي؟ قال: ريب وربك هللا(.

فمن خالؿ  وفظيع جدًا أف يدعى اإلنساف الربوبية لنفسو ولكن كيف يكوف ىذا اإلدعاء؟
صلد أف القرآف سجلها على فرعوف وعلى ادللك النمرود الذي حاجي دراسة ىذه الظاىرة البشعة 

 إبراىيم ُب ربو وىذاف يتفقاف مع ىذا ادللك ُب أمرين علا: الكفر باهلل، وادللك على الناس.
                                                           

( وُب االستئذاف 591/10( وُب األدب )122/10) ُب )ادلرضى( يأخرجو البخار  - (1)
 ( من حديث أسامة بن زيد.39,38/11)
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ومنو ظن الكافر أنو ىو الذي يصنع  ،فبدأ األمر بكفر اإلنساف باهلل ومنو الكفر بقضائو وقدره
ف كاف متسلطًا على اخللق ظن أنو يؤثر بذاتو ُب معيشتهم ويصنع وإ ،حياتو ويصرفها برغبتو

حياهتم فهو يأمر فيطاع وػلكم فيستبد ويتصرؼ باذلوى دوف معارضة أو مراقبة وىو الذي 
يتصرؼ ُب مقدرات الناس دوف منازع وىو الذي يعلو ُب األرض ويستكرب على األتباع كما قاؿ 

 [.51]الزخرؼ:  ر ذبرى من ربىت أفال تبصروف{}أليس ىل ملك مصر وىذه األهنا :فرعوف
}ياأيها ادلأل ما علمت لكم من إلو  ٍب قاؿ:  [.29 }ما أريكم إال ما أرى { ]غافر: وقاؿ:

 [.38 ]القصص: غَتي{

دبثل ىؤالء الناس فيواجههم بقوة وصراحة كما فعل اجلليس مع ادللك.  ولكن ادلؤمن اليبايل
ُب رده نفيًا لربوبية ادللك ادلدعاة من خالؿ إثبات ربوبية اهلل  فقاؿ لو: )ريب وربك اهلل( فنجد

وحده على ادللك حيث إنو ليس ىناؾ رب لرب وبذلك يكوف اجلليس قد سوى بُت ادللك 
والناس ُب عبوديتهم هلل سبحانو ومل يكن اجلليس ليستطيع ىذه ادلواجهة إال إذا خالط قلبو 

وىؤالء ىم سحرة فرعوف  ،كوف الثقة والطالقة والقوةت ،اإلؽلاف ألنو حينما يكوف ذلك بشاشة
}فألقطعن  :يسجدوف هلل بعد أف علموا أف موسى رسوؿ اهلل وليس ساحراً فيهددىم فرعوف قائالً 

 [.71]طو : أيديكم وأرجلكم من خالؼ وألصلبنكم ُب جذوع النخل{

 [.72 ]طو: }فاقض ما أنت قاض إظلا تقضى ىذه احلياة الدنيا{ :فَتدوف عليو قائلُت

مل يقتلو )فأخذه فلم يزل يعذبو حىت دل على الغالم(وىكذا أيضًا تعامل ادللك مع اجلليس 
 فوراً حىت يكشف بقية اجلماعة.

)فجىء بالغالـ فقاؿ لػو ادللك: أي بٍت قد بلغ من سحرؾ ما تربىء األكمو واألبرص وتفعل  
 ما تفعل؟(.

وإغراء لػو  ،كر وخبث وضغط على نفس الغالـ)أي بٍت( كلمة كلها م ادللك الطاغوت يقوؿ:
ويقوؿ ادللك: )قد بلغ من  ،بالقرب منو دبا يتضمن ىذا القرب من مستقبل زاىر وحياة مًتفة

سحرؾ ما تربىء األكمو واألبرص وتفعل ما تفعل؟( وقد حاوؿ ادللك هبذه العبارة أف يسرؽ ما  
 أعماؿ الغالـ إىل السحر الذي تعلمو كسبو الغالـ من تقدير ُب نفوس الناس بأف يعود بتفسَت
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وىذا ما يصنعو الذين اليريدوف االعًتاؼ باحلق  ،من ساحر ادللك الذي أتى ادللك إليو بالغالـ
}إنو لكبَتكم الذي  وىذا ما فعلو فرعوف دلا ىزمو موسى فقاؿ: ،ء غَت احلقيفيفسرونو بأي ش
 [.71]طو: علمكم السحر{

:ودلا ناقشو موسى ُب قضايا .. }قاؿ إف رسولكم الذي أرسل  ه ومسلمات حياتو جبرأة وحـز
 [.27 ]الشعراء: إليكم جملنوف{

األلوىية  يوىذا مافعلو أيضاً ادلشركوف مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو دلا رأوه ينف
 [.14 ]الدخاف: }معلم رلنوف{ عن أصنامهم جبرأة وقوة قالوا:

 [.30 ]الطور: }شاعٌر نًتبص بو ريب ادلنوف{ لقرآنية قالوا:ودلا رأوه يواجههم بالبالغة ا

 .[49 ] األنفاؿ: }غر ىؤالء دينهم{ ودلا رأوا الصحابة واثقُت ُب دعوهتم قالوا:

وادلالحظة الدقيقة ُب تفسَت أصحاب الباطل للحق بغَت احلق ىي شرط أف يكوف ىذا التفسَت 
 مقبواًل عند الناس.

ة بالسحر واجلرأة باجلنوف والبالغة بالشعر والثقة بالغرور ولذلك ومن ىنا كاف تفسَت ادلعجز 
عقدت قريش مؤسبراً نراىا فيو رباوؿ زلاولة دقيقة لالتفاؽ على الوصف الذي سيصفوف بو الرسوؿ 

 فيو ىذه الشروط. يصلى اهلل عليو وسلم والقرآف حبيث تراع

ينا الكهاف فما ىو بزمزمة الكاىن لقد رأ ،ما ىو بكاىن،قاؿ: ال واهلل نقوؿ : كاىن؟ قالوا:
نقوؿ رلنوف.قاؿ ما ىو رلنوف لقد رأينا اجلنوف وعرفناه فما ىو خبنقو وال زباجلو  وال سجعو. قالوا:

 ،فنقوؿ ساحر قالوا: لقد عرفنا الشعر كلو. ،قاؿ: ماىو بشاعر ،فنقوؿ شاعر قالوا: وال وسوستو.
ا ىو بنفثهم والعقدىم. قالوا: ما نقوؿ ياأبا قاؿ: ما ىو بساحر لقد رأينا السحار وسحرىم فم

ما أنتم بقائلُت من ىذا  ،قاؿ: واهلل إف لقولو حلالوة وإف أصلو لعذؽ وإف قرعو جلناه عبد مشس؟
وإف أقرب القوؿ فيو ألف تقولوا ىو ساحر جاء بقوؿ ىو سحر يفرؽ  ،شيئًا إال وعرؼ أنو باطل

 رء وزوجو وبُت ادلرء وعشَتتو فتفرقوا عنو بذلك(.بُت ادلرء وأبيو وبُت ادلرء وأخيو وبُت ادل
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ليست خيانة  ) فأخذه فلم يزؿ يعذبو حىت دؿ على الراىب(. ويفشل ادللك يف إغراء الغالم
وأي إنساف يقف  ،وال عمالة ولكنها الطاقة البشرية احملدودة. ىذه حقيقة غلب االعًتاؼ هبا

 أكرب من أمل التعذيب ٍب يتضائل أماـ نفسو.. موقف الغالـ عندما دؿ على الراىب يتأمل أدلاً 
وطالقة وجو فيها  ،ٍب يظل يرقب من بعيد نظرة فيها الرمحة ،يكرىها ػلتقرىا.. ينطوي عليها..

 ويكوف ىذا واجب اجلماعة ُب ذلك ادلوقف. ،ويد فيها العوف ،اإلعذار

وغ حد االستطاعة ُب انتهى إليها الغالـ ال يكوف إال بعد بل ولكن حدوث ىذه النتيجة اليت
الصرب والتحمل والثبات وىذا ىو احلد الفاصل بُت أف يكوف ادلتكلم ُب زلنة التعذيب معذورًا أو 

 مقصراً.

وبلوغ حد االستطاعة ُب الصرب والتحمل والثبت اليكوف إال دبعرفة إمكانية ادلواجهة الصحيحة 
 حملنة التعذيب.

هنيار حيث إف بالعـز ادلسبق على مقاومة اال وأىم عناصر ىذه اإلمكانية ىي دخوؿ احملنة
 دخوؿ مرحلة التعذيب ذبعل الفرد ُب حالة شبو ال إرادية والعـز ادلسبق ىو الذي ػلقق ادلقاومة.

ء يوىذه احلالة أقرب ماتكوف شبهًا حبالة النـو فإذا أراد إنساف أف يناـ وىو عاـز على فعل ش
 فيجعلو نومو منشغاًل بادلوضوع الذي عقد العـز عليو. فإف ىذا العـز يكوف مؤثراً ُب حالة نومو

 هنيار.وكذلك األمر ُب التعذيب حيث ينشىء العـز ادلسبق نوعاً من اإلرادة ومقاومة اال

 ومع العـز ادلسبق على مقاومة اإلهنيار..

وحدوث ىذه ادلراودة اليعٍت فقداف ىذا اإلنساف ثقتو  ،فقد تراود اإلنساف نفسو بأف يستسلم
بالكالـ أطوؿ فًتة شلكنة. وحىت إذا وصل الفرد  ي نفسو بل عليو أف يؤجل قراره الداخلُب

 .يادلمتحن إىل مرحلة االهنيار فيجب أال يتوقف عن مقاومة الوصوؿ إىل مرحلة االهنيار النهائ

 وادلقاومة الدائمة ىي أكرب إمكانيات ادلواجهة.

بعة الذىنية عند الفرد دلراحل التعذيب والغرض وأىم العوامل ادلساعدة على ادلقاومة ىي ادلتا
كما فعل ادللك  - احملدد لكل مرحلة؛ فمثاًل مرحلة أف يبدأ تعذيب الفرد برؤيتو لتعذيب اآلخرين
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يكوف الغرض منها ربطيم العـز ادلسبق بعدـ الكالـ.. وجعل الفرد يدخل زلنة  -مع الغالـ
وذلك من خالؿ استغالؿ اخلوؼ الذي يسبق  ،التعذيب بال عـز على الصرب والتحمل والثبات

 الدخوؿ ُب التعذيب وىذا اخلوؼ أشد من آثار التعذيب ذاتو.

 األثر ادلطلوب منها. يوإدراؾ مثل ىذه األغراض ىو الذي ؽلكن الفرد من تفاد

 كما أف وصوؿ الفرد ادلمتحن إىل مرحلة االهنيار اليعٌت ىدـ كل خطوط الدفاع النفسية.

وىو خط العالقة النفسية بُت الفرد الواقع ربت  ،خطًا قويًا غلب االنتباه إليوحيث إف ىناؾ 
فكلما كاف احلب قويًا وشديداً كانت إرادة الصرب  ،التعذيب واألفراد الذين سيناذلم األذى باهنياره

 والتحمل قوية وشديدة أيضاً.

ىذه األساليب  وأساليب التعذيب ال تتجاوز ُب رلموعها غرض سلب اإلرادة ولعل أخطر
إلفقاد الفرد كرامتو ألف العالقة بُت الكرامة واإلرادة  احملققة ذلذا الغرض ىو اإلىانة النفسية..

 (1)عالقة مطردة.

 فإذا قويت كرامة الفرد وعزؽلتو قويت إرادتو.

فال يؤثر السب  ،ومن ىنا فإف الشعور باالستعالء والعزة. من أىم موانع فقد اإلرادة واالهنيار
عزة واستعالء بالقدر الذي  بل واليقُت بأنك سبتلىء ،لبصق والركل بالقدـ على االستعالء والعزةوا

 فيو من يعذبك حقارة ومهانة. ؽلتلئ

والفزع والًتويع علا أخطر آثار التعذيب وال يبطل ىذا اخلطر إال الطمأنينة والسكينة وال ػلقق 
[ وعلى أف يكوف الذكر 28 مئن القلوب{ ]الرعد:}أالبذكر اهلل تط الطمأنينة والسكينة إال الذكر

كما أف الصيغ ادلتعددة للذكر تعاِب  ،ىو الواجب األوؿ والدائم على من يقع ُب زلنة التعذيب
 بصورة مباشرة اآلثار ادلتعددة التعذيب.

                                                           
 .ؽللك من اإلرادة إال بقدر ما ؽللك من الكرامةبدليل أف حد الزاىن للعبد نصف حد احلر ألنو ال - (1)
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فدعاء الدخوؿ على ذوى السلطاف الظادلُت يكوف عند حلظة ادلواجهة األوىل واالستغفار يرفع 
وعندما ترفع الذنوب تذىب أسباب احملنة وتتحقق  ،ب اليت قد تكوف سببًا ُب وقوع احملنةالذنو 

 ومع االستغفار يكوف دعاء تفريج الكرب. ،العافية

  وكذلك التكبَت الذي ػلقق الشعور بإكبار اهلل فيهوف التعذيب والقائمُت عليو..

 .وكذلك يهوف التعذيب والقائمُت عليو برضى اهلل سبحانو

وُب هنايتو )إف مل يكن  ذا ادلعٌت مأخوذ من دعاء النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب الطائف.وى
 . (1)ولكن عافيتك أوسع يل( بك غضب عليي فال أبايل

ولعل من صيغ األذكار ادلناسبة حملنة التعذيب ىي االستعاذة الواردة ُب قوؿ النيب صلى اهلل 
 .(2)لى نفسي سوءاً أو أجره إىل مسلم()أعوذ بك أف أقًتؼ ع : عليو وعلى آلو وسلم

ألف االهنيار ىو الذي غلر السوء على النفس وعلى ادلسلمُت. وُب النهاية فإف ما يذىب 
دبحنة التعذيب وكأهنا ال تكوف ىو تذكر عذاب اهلل وعدـ ادلقارنة بُت فتنة الناس وعذاب اهلل كما 

ا أوذى ُب اهلل جعل فتنة الناس كعذاب ُب قولو سبحانو: }ومن الناس من يقوؿ آمنا باهلل فإذ
 [. 10 ]العنكبوت: اهلل{

 وجو للمقارنة.. حيث ال

فعذاب اهلل يالزمو سخط اهلل وادلهانة احلقيقية كما أنو يتضاعف والينفع معو الصرب وليس لػو 
اهلل.   وفتنة الناس واإليذاء ُب اهلل ػلقق رضى اهلل والعزة دلن يؤذى ُب سبيل ،هناية وليست منو صلاة

 كما أف فتنة الناس َتْضُعف وينفع معها الصرب وذلا هناية ومنها النجاة بإذف اهلل.

                                                           
(: )رواه الطرباين وفيو ابن 35/6) يوقاؿ اذليثم أخرجو الطرباين ُب الكبَت كما ُب )رلمع الزوائد( - (1)

إسحاؽ وىو مدلس ثقة(. قاؿ األلباين ُب فقو السَتة: أخرج ىذه القصة ابن اسحق بسند صحيح عن 
 ومل أجد ُب الطرباين الكَت مسنداً لعبد اهلل بن جعفر.مرسالً  يزلمد ابن كعب القرظ

 ُب الدعوات وأبو داود ُب األدب. يرواه الًتمذ - (2)
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وبعد معاجلة مشكلة التعذيب يتقرر حقيقة ىامة وىي أف التوكل على اهلل ىو الشعور الذي 
وأف التسليم بقدر اهلل ىو الشعور الذي يتقبل بو ادلسلم نتيجة تلك  ،يدخل بو ادلسلم تلك احملنة

 احملنة حيث إف زلنة التعذيب مع ما ذكر من عناصر دلعاجلتها ىي ُب النهاية بيد اهلل وحده.

ولعلنا نفهم من ىذا ادلوقف أف ما بُت التوكل الذي ندخل بو احملنة والرضى بالقدر الذي طلرج 
للمحافظة على واقع الدعوة ُب ادلرحلة السرية وعدـ  يبو منها تكوف ضرورة التفكَت العمل

رتكاز ُب ذلك بصفة كلية على إؽلاف األتباع. فقد كاف من ادلمكن أف يغَت الراىب مكانو حىت اال
 إذا ضعف الغالـ وأراد أف يدؿ عليو ال غلده ولكن قدر اهلل وما شاء فعل.

دبنشار فوضع ادلنشار ُب مفرؽ رأسو  يفدع ،و: ارجع عن دينك فأىبػء بالراىب فقيل لي)ج 
و: ارجع عن دينك فأىب فوضع ادلنشار ُب ػء جبليس ادللك فقيل ليجفشقو حىت وقع شقاه ٍب 

 مفرؽ رأسو فشقو حىت وقع شقاه(.

وىذا الذي حدث من ادللك مع الراىب واجلليس ىو الذي أخهر بو الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عندما 
 شكوا إليو االستضعاف:

 صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: شكونا إىل رسوؿ اهلل - اهلل عنو يرض -عن خباب بن األرت 
وىو متوسد بردة ُب ظل الكعبة فقلنا: أال تستنصر لنا؟ أال تدعو لنا؟ فقاؿ: )قد كاف من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر لػو ُب األرض فيجعل فيها ٍب يؤتى بادلنشار فيوضع على رأسو فيجعل نصفُت 

واهلل ليتمن اهلل ىذا  ما يبعده ذلك عن دينو.. ،وؽلشط بأمشاط احلديد ما دوف حلمو وعظمو
األمر حىت يسَت الراكب من صنعاء إىل حضرموت فال ؼلاؼ إال اهلل والذئب على غنمو، 

 .(1)ولكنكم تستعجلوف(

ومعٌت أف يذكر الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ىذا احلديث للصحابة دليل على أنو أشد ما 
 يتعرض لػو الدعاة إىل اهلل من عذاب.

                                                           
( من حديث خباب رضي اهلل عنو. واحلديث 316,315/12) ُب )اإلكراه( يأخرجو البخار  - (1)

 وادلسند وغَتىم. يعند أىب داود ُب اجلهاد والنسائ
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دعاة احلق فال فرصة للمناقشة وال سبيل إىل اإلقناع ولئن كاف ادللك  وىكذا يتعامل الظلمة مع
 ظادلاً وسبيل بقائو ُب احلكم ىو السحر.

إذف فال قضية عنده وال مبدأ، وذلذا مل غلد وسيلة ُب مواجهة ادلوقف إال التعذيب والتقتيل، 
ا ألف ارتدادعلا قتل ونالحظ أف ادللك كاف حريصًا على أف يرتد الراىب واجلليس قبل أف يقتلهم

 للدعوة وقتلهما حياة ذلا وذلذا مل يقتلهما إال بعد أف عرض عليهما الدعوة ويئس من االستجابة.

و: ارجع عن دينك فأىب فدفعو إىل نفر من أصحابو فقاؿ: اذىبوا بو ػء بالغالـ فقيل لي)ٍب ج 
وإال فاطرحوه. فذىبوا بو إىل إىل جبل كذا فاصعدوا بو اجلبل فإذا بلغتم ذروتو فإف رجع عن دينو 

وأما ىنا فنلحظ حرص ادللك  اجلبل فقاؿ: اللهم اكفنيهم دبا شئت فرجف هبم اجلبل فسقطوا(
الشديد على ارتداد الغالم حىت ال يسبب قتلو حرجًا للملك وبلبلة يف عقول الناس ألن 

 الغالم كان معروفاً ذلؤالء الناس أبعمالو الطيبة وحببو للخري.

 من ناحية..ىذا  ..

ومن ناحية أخرى فإف ادللك أراد أف زبسر الدعوة ىذا الداعية، ويتحدث الناس أف الغالـ مل 
 ألنو ارتد عن دعوتو. ،يكن على شيء

فإف ادللك كاف طامعًا ُب أف يستفيد من ىذا الغالـ ُب تثبيت موقفو جبعلو  - ومن ناحية ثالثة
ىذه القدرة العجيبة على أف يشفي الناس من أدوائهم،  ساحراً لو، وداعياً إىل ملكو طادلا أف عنده

يؤكد لنا حرص ادللك على ارتداد الغالـ ىو األسلوب الذي تعامل بو معو. فقد أخره عن  يوالذ
وكذلك فإف ادللك اختار وسيلة غَت  ،الراىب واجلليس حىت يشهد مصرعهما فيتأثر ويضعف

فيها فرصة للًتدد والتفكَت أثناء ادلسافة بُت القصر الوسيلة اليت قتل هبا الراىب واجلليس. وسيلة 
ٍب صعود اجلبل، والذي يؤكد لنا أف ادللك كاف يفعل ذلك بقصد ردة الغالـ ىو أنو طلب  ،واجلبل

 من أصحابو أف يعرضوا عليو االرتداد ُب ذروة اجلبل وقبل أف يقذفوه.

واجلليس قبل الغالـ: ٍب قوؿ ادللك من تعذيب اجلليس ٍب تعذيب الغالـ ٍب قتل الراىب  وابتداءً 
 ذبدىا كلها تصرفات زلسوبة ومدروسة.. بٍت( ٍب ربديد كيفية معينة لقتل الغالـ.. يللغالـ )أ
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وكيف؟ وذلذه التصرفات دائماً  مىت يكوف التعذيب؟ ومىت يكوف اللُت؟ ٍب مىت يكوف القتل؟
 قتلهم. ىدؼ واحد زلدد ىو التخلص من الدعوة إما بارتداد الدعاة أو

غَت أف أىم مالحظة ُب ذبربة القتل والتعذيب واللُت ىي التعبَت عن طلب الرجوع عن الدين 
 ذلك للراىب واجلليس الغالـ(.  أو ادلساومة فيو بصيغة ادلبٌت للمجهوؿ )فقيل ارجع عن دينك.

ؽ رأسو للمعلـو وىو ادللك )فوضع ادلنشار ُب مفر  وأما القتل فعاًل فجاء بصيغة الفعل ادلبٍت
فشقو حىت وقع شقاه(، والسبب ُب ذلك ىو أف ادلساومة مع أصحاب الدعوة اليتناسب مع 

ولكن اجلاىلية عندما ترغب ُب ادلساومة فإهنا توكل هبا رلهوؿ يساـو  ،اإلرادة السياسية العليا
هابة أما القتل والتعذيب فهو األمر الذي يتفق مع تلك ادل ،ال يؤثر على مهابة الدولة يخفية لك

 بل يزيدىا.

 ) اللهم اكفنيهم دبا شئت(. ولكن الغالـ يدعو اهلل فوؽ اجلبل

سبب ؼلتاره عز وجل فليس التوكل على اهلل عند  يكيفية يرضاىا اهلل سبحانو وتعاىل وبأ  يبأ
ادلؤمن زلدودًا خبربة الواقع ودراسة الظروؼ ألنو لو كاف األمر كذلك دلا استطاع الغالـ أف يدعو 

ولكنو التوكل بكامل حقيقتو وجوىر معناه  ،لدعاء ألف الواقع مل يكن ػلتمل أي تفكَتهبذا ا
ًً وجدانياً ال يهبط بشدة الظروؼ.  انطالقاً إؽلانياً ال يتقيد بضيق الواقع وارتفاعَا

 وعندما يتحقق التوكل... تتحقق االستجابة بإذف اهلل..

 .(إىل ادللك يؽلش)فاىتز اجلبل فسقطوا ىم وعاد ىو سادلاً... وجاء  

وسبب عودتو إىل ادللك ىو سبب طلبو للنجاة من أصحاب ادللك فوؽ اجلبل وىو أف الدعوة 
وليست احلياة ىدفًا ػلرص عليو الدعاة إال من خالؿ كوهنا ضرورة من ضرورات الدعوة  ،مل تتم

 سواء أكاف ربقيق ىذه الضرورة يتطلب احلرص على احلياة أو احلرص على ادلوت.

ين يفسروف مصلحة الدعوة باحلرص على حياة الدعاة فحسب ىم أصحاب التصور والذ
 الناقص الذي اليعدو أف يكوف فلسفة للجنب أو لالرتداد عن سبيل اهلل.
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والذين يندفعوف إىل ادلوت برغبتهم النفسية دوف اعتبار دلصلحة الدعوة إظلا يبددوف بذلك 
 االندفاع والتهور طاقة الدعوة وإمكانياهتا.

فهي أيضًا احلد الفاصل بُت  وكما أف مصلحة الدعوة ىي احلد الفاصل بُت اجلنب والشجاعة.
 ،والتهور ىو التضحية بالضرورة أومنفعة ،فاجلنب ىو عدـ االستعداد للتضحية ،الشجاعة والتهور

وعلى ىذا مل يكن طلب الغالـ للنجاة جبنًا ومل تكن  ،والشجاعة ىي التضحية الضرورية النافعة
 عودتو إىل ادللك هتوراً بل كاف ُب كال ادلوقفُت شجاعاً حكيماً.

 .إىل ادللك( ي)جاء ؽلش 

 مل تؤثر زلنتو على منهجو..

مل ػلدث التصرؼ الذي غالبًا مايتصرفو بعض الدعاة بعد أف يعيشوا مرحلة من مراحل 
القرار أساسًا ُب  ويصبح ىذا اخلطر.. ؼلرجوف من ىذا اخلطر وقد قرروا تفاديو ُب كل مواقفهم..

 ربديد تصور جديد ومنهج جديد.

  عاد إىل نفس النقطة اليت مل يفعل الغالـ ذلك بل عاد متمسكاً دبنهجو بصورة كاملة ودقيقة..
موقف ادلواجهة مع ادللك.. فقد ربقق للغالـ إمكانية  كاف عليها.. نفس ادلوقف الذي كاف فيو..

 التأجيل. تلك ادلواجهة فال غلوز الًتاجع وال حىت

ودلا ذىب إىل ادللك سألو )ماذا فعل أصحابك( وال يريد ادللك أف ينسب األصحاب إليو 
يكوف ذلزؽلتو بأصحابو أماـ الغالـ حساسية تؤثر على ادعاء  حىت ال ،ألهنم منهزموف أماـ الغالـ

كما   الربوبية لنفسو فقاؿ: )ماذا فعل أصحابك؟( ومل يقل ماذا فعل أصحايب رغم أهنم أصحابو
 قاؿ النص: )فدفعو إىل نفر من أصحابو(.

)كفانيهم  ولعلنا نالحظ أف قوؿ الغالـ للملك بعد النجاة: )قاؿ الغالـ: كفانيهم اهلل( 
 اهلل(.. كاف مثل قولو قبل النجاة )اللهم اكفنيهم(.

ة قاذلا بعد كشف الضر واىتزاز اجلبل بال زياد ،قاذلا عند الضر فوؽ اجلبل نفس الكلمة اليت
فقد ينطلق لساف اإلنساف عند الضر بكلمات اللجوء إىل اهلل واالستغاثة بو فإذا ما  ،والتغيَت
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انكشف الضر تتغَت الكلمات واأللفاظ ويدخل فيها إحساس اإلنساف بنفسو وعملو ويفسر 
 الكشف اإلذلي لضره دبجهود بذلو أو تصرؼ تصرفو.

 .. وػلاوؿ ادللك قتلو مرة ثانية..

نفر من أصحابو فقاؿ: اذىبوا فامحلوه ُب قرقور وتوسطوا بو البحر فإف رجع عن فدفعو إىل ) 
فانكفأت هبم السفينة فغرقوا وجاء  ،اللهم اكفنيهم دبا شئت فذىبوا بو فقاؿ: دينو وإال فاقذفوه.

 فقاؿ كفانيهم اهلل(.. ماذا فعل أصحابك؟ فقاؿ لػو ادللك: إىل ادللك. يؽلش

لقذؼ بالغالـ ُب وسط البحر بعد زلاولة القذؼ بو من فوؽ اجلبل إف اختيار ادللك ألسلوب ا
 يعترب ظلوذجاً لطبيعة تطور ادلواجهة اجلاىلية ادلادية البحتة ُب مواجهة دعوة قائمة بقدر اهلل وحده.

تلك ادلادية البحتة الىت أعمت أصحاهبا عن قدر اهلل السافر فوؽ ذروة اجلبل حيث اىتز اجلبل 
 ىو سادلاً.فسقطوا ىم وعاد 

أودت بأصحاهبا إىل اتباع األساليب التافهة الناذبة عن النظر القاصر ُب ادلسافة اليابسة  واليت
 بُت اجلبل والقصر.

 .كيف لو كانت حبراً 

 وكما اىتز اجلبل فسقطوا .

 انكفأت السفينة فغرقوا.

 وعاد ىو سادلاً..

 بتماـ الدعوة.ناشئة عن إرادة إذلية غالبة  ،أحداث ناشئة بطبيعة واحدة

 إىل ادللك. يأدرؾ الغالـ ىذه احلقيقة.. فجاء ؽلش

ويقُت الغالـ بعجز ادللك عن قتلو وإف كاف موقفاً خاصاً إال أنو تضمن حقيقة اعتقادية مطلقة 
)واعلم أف األمة لو اجتمعت على  قاذلا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم البن عباس ُب حديثو:
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لن  يءقد كتبو اهلل لك ولو اجتمعت على أف يضروؾ بش يءؾ إال بشلن ينفعو  يءأف ينفعوؾ بش
 .(1)رفعت األقالـ وجفت الصحف( ،قد كتبو اهلل عليك يءيضروؾ إال بش

ولن تكوف احلركة صحيحة إال إذا ربقق ُب ضمَت كل داعية ىذا االطمئناف الذي كاف عند 
 الغالـ.

 مرؾ بو.إال إذا فعلت ماآ يفقاؿ للملك: إنك لن تستطيع قتل

ونرى ُب كلمات الغالـ شيئُت .. إثبات عجز ادللك.. واألمر الذي سيأمر ادللك بو.. ولعل 
 ىذا أوؿ أمر يتلقاه ادللك ُب حياتو وغلد نفسو مضطراً إىل تنفيذه.

الغالـ ادعاء الربوبية الذي يدعيو ادللك بإثبات عجزه واضطراره إىل تنفيذ األمر  يوبذلك ينه
 الذي يصدر إليو.

ولقد حرص الغالـ على إهناء ىذا اإلدعاء ُب ذلك ادلوقف ألنو ادلوقف األخَت الذي غلب أف 
 معو ىذا اإلدعاء الفظيع. يينته

 ،حىت يشهدوا األحداث ويفهموا معناىا ويكوف األمر ىو )أف ذبمع الناس ُب صعيد واحد(
ؼلفوف احلقائق اليت تفيد الناس ولقد بدأ الغالـ أوامره هبذا األمر ألنو يعلم أف مثل ىؤالء احلكاـ 

 وتساعدىم على اإلؽلاف ومعرفة احلق.

وبُت السحرة: وىذا ىو ماقصده موسى عندما طلب من فرعوف أف يكوف موعد ادلواجهة بينو 
 [.59 ]طو: }يـو الزينة وأف ػلشر الناس ضحى{يـو اجتماع الناس 

ٍت ُب جذع شجرة( حىت يكتمل ويستمر الغالـ ُب إصدار األوامر إىل ادللك العاجز )وتصلب
حىت يسهل على ،ضعف الغالـ ُب إحساس الناس فيكوف غالمًا صغَتًا مصلوبًا ُب جذع شجرة

                                                           
[ من طريق 2669[ وأمحد ُب مسنده ]2516ُب )صفة القيامة( رقم ] يصحيح: أخرجو الًتمذ - (1)

ُب األربعُت  ينفسو وأقره النوو  يحنش الصنعاين عن ابن عباس وسنده صحيح، كما صححو الًتمذ
واحلمد هلل  ( بسند فيو مًتوؾ وسلتلف فيو وانقطاع آخره541/3) (، وأخرجو احلاكم19)احلديث 

 الذي بنعمتو تتم الصاحلات.
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الناس االنطالؽ بإحساسهم ضلو اإلؽلاف بالقوة اليت قهرت ادللك واليت تقف مع ذلك الغالـ 
 الصغَت ادلصلوب.. قوة اهلل رب الغالـ.

ًتاط أف يكوف السهم من كنانتو ىو؛ فيكوف سبب القتل )ٍب تأخذ سهمًا من كنانيت ( واش 
 من عنده وتتأكد رغبتو ُب القتل.

ولقد كاف من الطبيعي أف يوضع السهم ُب كبد القوس ولكن  )ٍب تضع السهم ُب كبد القوس(
تنفيذًا ألمر منو حىت اليتحرؾ ادللك أي حركة من تلقاء نفسو  يالغالـ جعل التصرؼ الطبيع

 جعلها اهلل صياغة إلرادتو ىو سبحانو. اماًل وهنائياً ألوامر الغالـ اليتليكوف خضوعو ك

وهبذا يكوف الغالـ قد أعطى للناس تفسَتاً للموقف فيكوف قتلو  )ٍب قل بسم اهلل رب الغالـ( 
  رغبة منو وسبباً من عنده.. يتحقق بقدر اهلل بعد أف عجز ادللك.

عيف ادلضطر فجمع الناس ُب صعيد واحد وصلبو ويستجيب ادللك ألوامر الغالـ استجابة الض
)بسم اهلل رب  على جذع ٍب أخذ سهمًا من كنانتو ٍب وضع السهم ُب كبد القوس ٍب قاؿ:

 الغالـ(.

إما أف يًتؾ الغالـ يدعو  استجاب ادللك ألوامر الغالـ ألنو وجد نفسو أماـ ثالثة أمور:
ف الناس. وإما أف يستمر ُب تأكيد عجزه عن بإؽلا يبدعوتو كيفما شاء.. وكاف ىذا احلاؿ سينته

 الغالـ وكاف ىذا احلاؿ أيضاً سينتهي بإؽلاف الناس. يذلك وتتأكد للناس قوة اهلل الذي ػلم

فقد أراد اهلل  ،والذي انتهى بقتل الغالـ وأيضًا آمن الناس ،اختاره ادللك واألمر الثالث وىو ما
بحانو وحكم وال راد لقضائو وال معقب حلكمو. أف يؤمن الناس وأف تعلو كلمتو وقضى بذلك س

}واهلل من ورائهم زليط{  وعلى أساس ىذا ادلوقف نفهم قوؿ اهلل الذي جاء ُب سورة الربوج:
 [. 20 ]الربوج:

وىذه العبارة تتضمن حقيقة قدرية  فوضع يده ُب صدغو فمات( (1))ٍب رماه ُب صدغو 
ي حلظة الفرؽ بُت الضرب بالسهم وموت الغالـ ىائلة.. حقيقة الربط بُت السبب والنتيجة وى

                                                           
 الصدغ: من العُت حىت شحمة األذف. - (1)
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حيث تقوؿ العبارة )ٍب رماه فوقع السهم ُب صدغو..(.. فلم ؽلت..مل يتحقق ربط السبب 
 بالنتيجة.. )فوضع يده ُب صدغو ..(.. )فمات(.

تتحدد هبا العالقة السبب والنتيجة. سبقها عدة  وقد كانت ىذه احلقيقة القدرية األخَتة اليت
  حقائق.

تتحقق بعكس مقصود البشر من السبب فنفس الغالـ الذي أراد  القصة النتيجة اليت يفف
وُب نفس طريق الغالـ إىل  ،يريد اهلل أف يكوف داعية للحق البشر أف يكوف داعية للضالؿ.

 الساحر يلتقي بالراىب وغللس إليو ويسمع منو ويعجبو كالمو.

كانت تسد على   . مثلما قتل الغالـ الدابة اليتالقصة النتيجة اذلائلة بالسبب البسيط. وُب
  الناس الطريق حبجر صغَت.

 وىو ادلعٌت ادلتحقق كذلك هبزؽلة ادللك ووقوع ما كاف ػلذره بسبب ىذا الغالـ الصغَت.

القصة ادلختلفة بالسبب الواحد وذلك عندما كاف الغالـ وأصحاب ادللك فوؽ اجلبل  وُب
وكذلك عندما كاف الغالـ وأصحاب ادللك ُب السفينة  فرجف هبم اجلبل وجاء إىل ادللك

 إىل ادللك. يفانكفأت هبم السفينة فغرقوا وجاء ؽلش

 ]الربوج: }فعاؿ دلا يريد{ ومن رلموع ىذه احلقائق نفهم من سورة الربوج قوؿ اهلل سبحانو :
16]. 

 ألف ىذه اآلية ىي حقيقة كل احلقائق.

وهبذه الكلمة  )بسم اهلل رب الغالـ( للملك بأف يقوؿ: ولقد كاف آخر ما قالو الغالـ ىو أمره
فتح الغالـ للناس باب اإلؽلاف. فقد كانوا يعرفونو زلبًا ذلم وساعيًا دلنفعتهم ومداويًا ألدوائهم وما 

 إال أف يعرؼ الناس أف للغالـ رباً ىداه إىل زلبتهم وأذف لػو بشفائهم. يبق

الـ راغبًا من أجل إؽلاهنم وىنا نشعر دبدى القهر بامسو ربقق عجز ادللك وبامسو سيموت الغ
يقوؿ ُب  ،الربوبية ويعذب ويقتل من ال يدَّعيها لػو يالذي انتهى إليو ادللك. فبعد أف كاف يدع

 النهاية بنفسو.. )باسم اهلل رب الغالـ(.
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 ولذلك مل يكن الغالـ خائفًا من أف تنعكس رؤية الناس لػو وىو ؽلوت خوفًا من ادللك بعد
 قهره هبذا ادلوقف.

كما أف الغالـ مل يكن خائفًا ألنو استطاع أف ينشئ تعاطفاًكاماًل لػو ُب نفوس ىؤالء الناس 
بسلوكو معهم قبل ذلك ودبوقف ادلوت ذاتو حيث ربدد الفارؽ بينو كغالـ صغَت مصلوب على 

 جذع شجرة وبُت ادللك الظامل.

تعاطف مع الغالـ الداعية بدأ الناس ُب وعندما انتهى اخلوؼ من ادللك ادلقهور وبدأ ال
 اإلحساس الصحيح بادلوقف.

بعد أف أثبت  ؽلوت برغبتو من أجلهم.. غالـ صغَت ػلب الناس ويقدـ هبم ادلنافع واخلَت..
 عجز ادللك وضعفو من أجل أف يؤمنوا باهلل رب الغالـ.

اف )آمنا برب واستجاب الناس.. فاندفعوا من كل مكاف بال خوؼ يرددوف نداءات اإلؽل
 )آمنا برب الغالـ(. الغالـ(..

 حلظة االنطالؽ من قيود الوىم واجلهل.. يفف

 حلظة العزة بعد القهر والذؿ..  وُب

 حلظة القوة بعد الوىن والضعف.. يؤمن الناس. وُب

 قد واهلل وقع بك حذرؾ(. )فأتى ادللك فقيل لو: أرأيت ما كنت ربذر؟ 

ماىَت ادعاء احلاكم الكاذب فجاء إىل ادللك من يقسم لػو وتغَتت مالمح اجملتمع وأهنت اجل
 )قد واهلل وقع بك حذرؾ(. باهلل على ىزؽلتو وعجزه ويقوؿ لو:

 )فأمر باألخاديد ُب أفوه السكك فخدت وأضـر فيها النَتاف(.

ورغم ىذا مل يتوقف اندفاع الناس من كل طريق وُب كل السكك وواصلوا االندفاع حىت 
 ف.أخاديد النَتا
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)من مل يرجع عن دينو فأقحموه فيها أوقيل لػو  وواصل ادللك مواجهة اجلماىَت ادلندفعة فقاؿ:
اقتحم( ليقاـو كل إنساف بنفسو حب البقاء ُب نفسو فيكوف أقل مقدار للضعف كافيًا وسبباً 

 ولكن لالرتداد وقد كانت ىذه الفكرة آخر ما أفرزتو رأس ىذا ادللك ادلهزـو من مسـو ادلكر.
 وعاجلت قوة االندفاع األصيل إىل ادلوت أثر أي ضعف كاف كامنًا ُب ،اإلؽلاف أبطل أثرىا

 النفوس.

ويلتقط لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم مشهدًا دلعاجلة اإلؽلاف إلحساس التعلق باحلياة فيو 
إنك على اصربي  ،و)جاءت امرأة ومعها صيب ذلا فتقاعست أف تقع فيها فقاؿ ذلا الغالـ: ياأم

 احلق(.

جاءت األـ بولدىا متمسكة بو إىل النهاية مل تفصلها أىواؿ األحداث عنو حىت جاءت إىل 
حافة األخدود واشتعلت مشاعر األمومة وكراىية ادلوت فيها فًتددت أف تقع بابنها ولكن الطفل 

وكاف  ،سبنفسها وتنجو من الضعف والتقاع ييطفئ ُب إحساس أمو ذليب النار ذات الوقود لتلق
 حديث ىذا الصيب ىو آخر كلمات القصة عند حافة األخدود. قصة االنتصار للحق.

وتبقى مشاىد العذاب وأخاديد النَتاف بشررىا ادلتطاير وذليبها ترتفع ألسنتو بأجساد ادلؤمنُت 
ويبقى أثر تلك النار ُب قلب كل مؤمن استضعافًا ُب األرض وجاىلية ُب احلياة ترتفع  الطاىرة.

 سنتها كلما استشهد شهيد ُب سبيل تلك الدعوة من أجل التمكُت ذلا ُب األرض وىذه احلياة.أل

}والسماء ذات الربوج واليـو ادلوعود وشاىد ومشهود قتل  ويف ذلك جاء قول هللا تعاىل:
أصحاب األخدود النار ذات الوقود إذ ىم عليها قعود وىم على مايفعلوف بادلؤمنُت شهود وما 

 ] الهروج[. م إال أف يؤمنوا باهلل العزيز احلميد{نقموا منه


